
Ny police til Kolonihaveforbundet
Vi sender her den nye police på en Arbejdsskadeforsikring til Kolonihaveforbundet. Det er vigtigt, at
I læser policen igennem og sikrer, at indholdet svarer til kundens forventninger og behov.

Hvis I har spørgsmål
Har I spørgsmål, eller vil I vide mere, bedes I kontakte jeres forsikringsmægler.

Med venlig hilsen

Alm. Brand Forsikring A/S

Police

Din Forsikringsmægler ApS
Stamholmen 110, 1
2650 Hvidovre

Alm Brand
Forsikring A/S

Mæglercenter Erhverv
Midtermolen 7
2100 København Ø
almbrand.dk

Dato 4. maj 2022

Side

Kundenr.
9665 2032 85

Policenr.
134 235 608
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Forsikringstager
Kolonihaveforbundet, Smedeholm 13C, 2, 2730 Herlev - CVR-nr. 16154628

Forsikringen gælder for
I kraft-/ændringsdato Policen træder i kraft den 1. april 2022.

Denne police erstatter en eventuel tidligere udstedt police.

Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand
Forsikring A/S.

Branchekode 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Haveforeninger over 300 medlemmer

Ansatte Virksomheden har oplyst, at den har følgende ansatte omregnet til
helårsansatte

Ejendomsservicearbejde 3,0

I alt 3,0

Forsikringen dækker
Lovpligtig arbejdsskade Forsikringen dækker den forpligtigelse, som arbejdsgiver har ifølge

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Forsikringen dækker ikke
Selvstændig arbejdsskade I har fravalgt selvstændig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen

dækker i henhold til Lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Alm.
Brand dækker risikoen for arbejdsulykker.

I følgende tilfælde gælder der en særlig selvrisiko

Lovpligtig arbejdsskade 0 kr.

Generelle oplysninger

- Indeksering sker hvert år i henhold til betingelserne.

- Hovedforfald 1. januar.

- Policen betales helårligt.

Aftaleperiode

- Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode.

Forsikringsbetingelser

- For policen gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr. 3202 Arbejdsskadeforsikring.

Særlige forhold
- Det er oplyst, at virksomheden ikke har tegnet Sundhedsforsikring til sine ansatte.

- Bliver en af jeres ansatte sygemeldt på grund af en arbejdsskade - eller er der risiko for en
sygemelding - kan I få hjælp af vores socialrådgiver. Vi har forskellige tilbud, vi kan stille til
rådighed efter en konkret vurdering, og som hjælper med at fastholde jeres medarbejder i jobbet.
Læs mere på almbrand.dk.

- Arbejdsskadeforsikringen kan efter en konkret vurdering dække udgifter til forundersøgelser eller
anden udredning på danske betalingshospitaler. På almbrand.dk kan I læse, hvad
forudsætningerne er for at blive henvist til forundersøgelse eller hurtig udredning.

- Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) administrerer Erhvervssygdom, og AES
opkræver sygdomsbidraget.

Særlige forhold der gælder for hele forsikringen

Mæglerbetjent

Forsikringen betjenes af forsikringsmægler, hvilket der er taget højde for i præmien i form af
præmienedsættelse. Hvis forsikringen overgår til anden betjener, vil præmien fra
førstkommende hovedforfaldsdato blive forhøjet med det beløb, hvormed den er nedsat som
følge af mæglerbetjeningen. Med udgangspunkt i forsikringslovgivningen sidestiller vi
oplysninger fra forsikringsmægleren med oplysninger fra forsikringstageren.

Police Arbejdsskadeforsikring fortsætter på næste side ->

Police - Arbejdsskadeforsikring Alm Brand
Forsikring A/S

Mæglercenter Erhverv
Midtermolen 7
2100 København Ø
almbrand.dk
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Police Arbejdsskadeforsikring fortsat fra forrige side

Udvidelse

Opgørelse af antal ansatte
Hver medsikret haveforening opgøres som én heltidsansat og forsikringsbetingelsernes
afsnit 100, punkt 5 er derfor ikke gældende for forsikringen.

Sikrede
Forsikringen omfatter alene de nedenfor nævnte haveforeninger, så forsikringstager er ikke
dækket på forsikringen.

Udvidelse

Sikrede haveforeninger
Forsikringen omfatter følgende haveforeninger:

Carl Nielsens Minde A/H
Søndergaards Haver H/F
Ishøjgaard H/F

Police - Arbejdsskadeforsikring Alm Brand
Forsikring A/S

Mæglercenter Erhverv
Midtermolen 7
2100 København Ø
almbrand.dk

Dato 4. maj 2022
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Alm Brand
FORSIKRING

Mæglercenter Erhverv
Midtermolen 7
2100 København Ø

Telefon 35 47 48 40
almbrand.dk

Alm. Brand
Arbejdsskadeforsikring

Betingelser
Nr. 3202
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Om denne Arbejdsskadeforsikring

I Danmark skal arbejdsgivere sørge for en forsikring, som dækker, hvis de personer, som
arbejdsgiveren beskæftiger, udsættes for en arbejdsulykke. Det står bl.a. i
arbejdsskadesikringsloven (§§ 2, 48 og 50).

Derudover er det muligt for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller at købe en
Arbejdsskadeforsikring. Det står også i arbejdsskadesikringsloven (§§ 2, 48 og 50).

Arbejdsskadeforsikringen dækker de arbejdsskader, der er omfattet af arbejdsskadesikringslovens §
6 - arbejdsulykkerne.

Jeres Arbejdsskadeforsikring består af policen og betingelserne. I policen står der, hvilke dækninger
I har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop denne forsikring. Betingelserne beskriver
dækningen.

Når vi henviser til arbejdsskadesikringsloven, herunder bestemmelser i arbejdsskadesikringsloven,
mener vi lovbekendtgørelse 2017-02-27 nr. 216 om arbejdsskadesikring og dennes bestemmelser
eller fremtidige love og bestemmelser, som erstatter disse.

Det er vigtigt, at I er klar over, hvad forsikringen dækker. Vi anbefaler derfor, at I læser
betingelserne igennem.

Arbejdsskadeforsikringen består af følgende grunddækning:

Arbejdsskadeforsikring - dækker iht. arbejdsskadesikringsloven.

Derudover består Arbejdsskadeforsikringen af følgende
ekstradækninger:

l Psykologisk krisehjælp døgnet rundt - Vi dækker krisehjælp hele døgnet, hvis en ansat i
arbejdstiden oplever en traumatisk hændelse. Dækningen omfatter hændelser, hvor de(n)
sikrede er involveret i eller vidne til alvorlige hændelser i forbindelse med arbejdets udførelse
med personskade eller dødsfald til følge.

l Psykologisk krisehjælp til pårørende - Vi dækker krisehjælp til pårørende til en ansat/skadelidt,
der i arbejdstiden oplever en traumatisk hændelse, som er omfattet af
arbejdsskadeforsikringen, og derigennem er berettiget til psykologisk krisehjælp ifølge
arbejdsskadesikringsloven.

l Udvidet brilledækning - Vi dækker skade på briller fuldt ud. Med dækningen erstatter vi stel og
glas magen til de ødelagte, hvis de ikke er ældre end 3 år.

Hvad beskriver betingelserne?

Betingelserne beskriver, hvad og hvem forsikringen omfatter. Betingelserne beskriver også alle de
forskellige dækninger.

Derudover beskriver betingelserne, hvordan man skal forholde sig, når der sker ændringer i
virksomheden. Det kan I læse mere om i afsnittet Fællesbestemmelser, punkt 3.

Ordforklaring

I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i
ordforklaringen. Ordforklaringen er sidst i betingelserne.
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Hvis der sker en skade

Arbejdsskader, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes hurtigst
muligt, og senest 9 dage efter skaden er indtrådt. Det står i arbejdsskadesikringslovens § 31.

Er der tale om en ulykke, ifølge arbejdsskadesikringslovens § 6, påhviler det arbejdsgiveren at
anmelde skaden.
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1 Hvornår træder forsikringen i kraft?

Forsikringen træder i kraft den dato, der står i policen.

2 Sådan fastsætter vi prisen

2.1 Prisen på forsikringen er beregnet ud fra Alm. Brands gældende prisliste. Sammen med
beløbet opkræver vi afgifter til det offentlige - det skal vi ifølge gældende lovgivning. Alle
afgifter og bidrag vil stå på opkrævningen.

2.2 Hvis ydelserne efter arbejdsskadesikringsloven ændrer sig, sammen med de foretagne
hensættelser, der hører til, er vi berettiget til uden varsel at ændre prisen inden for
forsikringsåret*.

2.3 Bestemmelsen i punkt 2.2 gælder også ved andre lovmæssige krav om at forøge
hensættelserne, der er foretaget.

2.4 Ved en ændring af prisen, som nævnt i punkt 2.2 og/eller punkt 2.3, kan
forsikringstageren* kun opsige forsikringen efter bestemmelsen i punkt 8.

2.5 En ændring af prisen efter punkt 2.2 og/eller punkt 2.3 har virkning fra begyndelsen af det
forsikringsår, som ændringen gælder for.

3 Hvad skal vi have besked om?

3.1 Vi skal have besked om det med det samme, hvis der sker ændringer i virksomheden, i
forhold til den risiko der er beskrevet i policen.

3.1.1 Det kan f.eks. være i følgende tilfælde:

l Hvis der sker ændringer i virksomhedens hovedbeskæftigelse.

l Hvis der sker ændringer i antallet af medarbejdere eller medarbejdernes
timetal.

l Hvis der sker ændringer i ejerforhold eller selskabsform.

l Hvis virksomhedsoplysninger, som står i policen, ændres.

3.2 Hvis Alm. Brand forlanger det, har forsikringstageren altid pligt til at oplyse om og
dokumentere alle de forhold, som Alm. Brand vurderer er nødvendige for at kunne
fastsætte prisen og bedømme risikoen.

3.3 Hvis Alm. Brand vurderer, at det er nødvendigt, har forsikringstageren også pligt til at give
Alm. Brand adgang til at kontrollere de oplysninger, som forsikringstageren har givet,
herunder at undersøge forholdene på de arbejdssteder, forsikringen omfatter.

3.4 Betaler forsikringstageren en for lav pris på grund af de urigtige eller ufuldstændige
oplysninger, skal forsikringstageren betale det, der er betalt for lidt, til Alm. Brand sammen
med eventuelle omkostninger til f.eks. kontrol, administration osv. Alm. Brand kan kræve
det skyldige beløb forrentet fra beløbets forfaldsdato*.

3.5 Forsikringstageren har pligt til at give Alm. Brand besked om flytning.

3.6 Overholder forsikringstageren ikke sin oplysningspligt, betragter Alm. Brand det som
manglende overholdelse af forsikringstagerens forpligtelser ifølge punkt 8.4.
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4 Fleksibilitet i dækningen

Alm. Brand giver en fleksibilitet på op til 2 fuldtidsbeskæftigede i forhold til det antal medarbejdere,
der er registreret på forsikringen. Dette sikrer, at forsikringstageren ikke behøver at give Alm.
Brand besked ved mindre ændringer.

4.1 Fleksibiliteten er betinget af, at antallet af fuldtidsbeskæftigede er fastsat korrekt, når
forsikringen bliver oprettet, og efterfølgende hver gang et nyt forsikringsår* begynder. Det
er også en betingelse, at Alm. Brand får besked om antallet af medarbejdere for det
kommende forsikringsår. Antallet af medarbejdere tæller både fuldtidsansatte,
deltidsansatte, sæsonarbejder og time-ansatte, som vi omregner til fuldtidsbeskæftigede.

4.2 For at fleksibiliteten skal være gældende, skal forsikringstageren give Alm. Brand besked
om eventuelle ændringer, senest 3 måneder efter forsikringsåret begynder.

4.3 Fleksibilitet i dækningen gælder kun personer, der er omfattet af forsikringen ifølge
arbejdsskadesikringslovens § 2 stk. 1.

5 Anden forsikring - dobbeltforsikring

5.1 Hvis sikrede er omfattet af en anden forsikring for en interesse, der også er omfattet af
denne forsikring, bortfalder vores dækning for denne interesse.

5.2 Hvis sikrede er omfattet af en forsikring mod samme eller lignende interesse i et andet
selskab, og har det selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes,
gælder samme forbehold denne forsikring. Det betyder, at en erstatning betales
forholdsmæssigt af selskaberne.

6 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr

6.1 Vi opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice sammen med porto eller
opkrævningsgebyr.

l Hvis I ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker med oplysning
om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye
betalingsdag.

l Rykkeren er pålagt et gebyr, og vi beregner renter efter renteloven fra opkrævningens sidste
rettidige betalingsdag, til betalingen sker.

6.2 Sammen med betalingen opkræver vi arbejdsmiljøbidrag på Statens vegne.

6.3 Desuden kommer de afgifter, som vi skal opkræve ifølge lovgivningen, oven i prisen.

6.4 Alm. Brand har direkte udpantningsret i fogedretten for skyldige beløb.

6.5 Vi kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med at udarbejde
og sende dokumenter samt med udbetalinger, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og
andre ydelser i forbindelse med kundeforholdet. I kan altid se de gældende gebyrer på
almbrand.dk/gebyrer eller få dem oplyst ved at kontakte os.
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7 Indeksregulering af pris

Vi indeksregulerer* prisen fra den 1. januar. Den nye pris gælder fra det førstkommende forfald* i
kalenderåret.

Vi indeksregulerer efter de følgende retningslinjer, medmindre der står andet i policen eller
betingelserne.

l Lønindekset for virksomheder og organisationer, som Danmarks Statistik offentliggør.

l Udviklingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tilkendte gennemsnitlige erhvervsevnetab.

l Udviklingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tilkendelsespraksis.

Ophører offentliggørelsen af komponenterne i det anvendte indeks, eller ændres
beregningsmetoderne, kan vi fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet relevant indeks
fra Danmarks Statistik eller anden institution.

8 Forsikringens varighed og opsigelse

8.1 Er forsikringen oprettet for en 1-årig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af
parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald*, som
står i policen.

8.2 Er forsikringen oprettet for en flerårig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af
parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den flerårige
periodes udløb.

8.3 Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til forfald*.

Kan forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, har forsikringstageren ret til at opsige
forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for
forsikringstageren.

8.4 Hvis forsikringstager undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til punkt 3 og
punkt 4, kan Alm. Brand dog opsige forsikringen med 1 måneds varsel uanset tidspunktet
for forsikringsperiodens udløb.

8.5 Hvis en forsikring er oprettet for en flerårig periode, kan forsikringstageren kun opsige
forsikringen mod at efterbetale 20 % af den gældende pris for forsikringen.

9 Ved skade

Arbejdsskader, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes hurtigst
muligt og senest 9 dage efter, at skaden er indtrådt. Det står i arbejdsskadesikringslovens § 31.

Er der tale om en ulykke ifølge arbejdsskadesikringslovens § 6, påhviler det arbejdsgiveren at
anmelde skaden.

I kan læse mere om reglerne for at anmelde skader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
hjemmeside - aes.dk.

9.1 Personskade

l En personskade skal anmeldes via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings elektroniske system
EASY på: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AES/Anmeldelse_af_arbejdsulykke
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9.2 Tandskade

l En tandskade skal anmeldes via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings elektroniske system EASY
på: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AES/Anmeldelse_af_arbejdsulykke

9.3 Brilleskade

l Brilleskader skal anmeldes på Alm. Brands hjemmeside - almbrand.dk.

10 Ved uoverensstemmelse

Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstager* og os, skal forsikringstager kontakte os.

Hvis forsikringstager efter at have kontaktet os stadig ikke er tilfreds, kan forsikringstager klage til
vores klageansvarlige.

Mail:

forsikring.klager@almbrand.dk

Online:

almbrand.dk/klage

Brev:

Alm. Brand Forsikring A/S
Kundeambassadøren
Midtermolen 7
2100 København Ø

11 Lovgivning

11.1 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

12 Ophør af Alm. Brands bevilling

12.1 Hvis Alm. Brands bevilling (koncession) til at oprette forsikringer efter
arbejdsskadesikringsloven ophører, skal forsikringstageren* have besked om det.
Forsikringen bortfalder fra den dato, hvor bevillingen ophører, selvom
forsikringsperioden* ikke er udløbet. En opgørelse af prisen for den forløbne tid foretages
hurtigst muligt, efter forsikringen er ophørt.

12.2 Prisen for den forløbne tid opgøres snarest muligt.

13 Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne* i de selskaber i
Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Man bliver automatisk medlem af
foreningen.

Foreningens formål er defineret i vedtægten.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale
kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen.

Se i øvrigt foreningens vedtægt, som ligger på almbrand.dk, og som foreningens medlemmer til
enhver tid kan få ved at kontakte Alm. Brand.
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1 Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker følgende:

1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren* mod enhver forpligtigelse i forbindelse med
ulykker, der er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet er foregået, ifølge
arbejdsskadesikringslovens § 5.

1.2 Hvis det står i policen, dækker forsikringen også forsikringstager og/eller forsikringstagers
medarbejdende ægtefælle i forbindelse med ulykker, der er en følge af arbejdet eller de
forhold, arbejdet er foregået under, ifølge arbejdsskadesikringslovens § 5. Se
arbejdsskadesikringslovens §§ 2, stk. 3 og 48, stk. 2.

1.3 Ved en ulykke som nævnt i punkt 1.1 og 1.2 forstås en personskade, der er forårsaget af en
hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage ifølge
arbejdsskadesikringslovens § 6.

1.4 Ydelserne efter arbejdsskadesikringsloven er:

l Betaling af udgifter til sygebehandling, krisehjælp, optræning og hjælpemidler m.m.

l Erstatning for tab af erhvervsevne.

l Godtgørelse for varigt men.

l Overgangsbeløb ved dødsfald.

l Erstatning for tab af forsørger.

l Godtgørelse til efterladte.

1.5 Fastsættelse og udbetaling af erstatning og godtgørelse sker efter
arbejdsskadesikringslovens bestemmelser.

2 Psykologisk krisehjælp døgnet rundt

2.1 Hvad omfatter dækningen?

l Det er muligt at kontakte os hele døgnet ved behov for akut psykologisk krisehjælp.

l Det er en betingelse, at forholdet er omfattet af punkt 1. I tilfælde af at forholdet
efterfølgende ikke kan anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven, forbeholder vi os
ret til at sende en opkrævning for behandlingen til tilskadekomne.

2.2 Hvem skal kontaktes?

l Fra mandag til torsdag fra kl. 08.00-17.00 og fredag fra kl. 08.00-16.00 skal Alm.
Brands Arbejdsskadeafdeling kontaktes på 35 47 87 80.

l På øvrige tidspunkter skal Alm. Brands samarbejdspartner SOS International
kontaktes direkte på 38 48 89 98.

l Hvis SOS International kontaktes direkte, skal kundenummer og policenummer
oplyses.
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3 Psykologisk krisehjælp til pårørende

3.1 Hvad er dækket?

l Udgifter til rimelig og nødvendig psykologisk krisehjælp til pårørende i form af
ægtefælle/samlever og børn.

l Dækningen omfatter maksimalt 5 behandlinger pr. person som skal foretages inden for
6 måneder fra arbejdsulykken.

l Dækningen omfatter maksimalt en samlet behandlingsudgift på 10.000 kr. pr.
arbejdsulykke.

3.2 Betingelse for erstatning

l Den person, der har behov for psykologisk krisehjælp, skal være pårørende til en
ansat/skadelidt, der har været udsat for en arbejdsulykke efter
arbejdsskadesikringsloven, og behovet for psykologisk krisehjælp skal udspringe af
denne arbejdsulykke.

l Den ansatte/skadelidte* skal selv være berettiget til psykologisk krisehjælp efter
arbejdsskadesikringsloven eller være afgået ved døden som følge af en arbejdsulykke.

3.3 Anmeldelse af skaden

l Skaden skal anmeldes hurtigst muligt og inden første behandling.

l Dækningen forudsætter, at Alm. Brand har godkendt behandlingerne, før de
iværksættes.

4 Udvidet brilledækning

4.1 Hvad er dækket?

l Brilleskader efter arbejdsskadesikringsloven.

4.2 Hvilken erstatning giver denne dækning?

l Uanset det, der står i "Vejledningen om behandlingsudgifter", jf.
arbejdsskadesikringslovens § 15 stk. 5, opgør vi erstatningen for brillestel, der er op til
3 år gamle, på samme måde som hvis brillestellet var under 1 år gammelt.
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Ordforklaring Arbejdsskadeforsikring

Denne ordforklaring er ikke en del af betingelserne. I tilfælde af en skade er det altid betingelserne,
der gælder. Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som forekommer i
betingelserne.

Forsikringstager
Forsikringstager er den virksomhed/person, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er
også den virksomhed/person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen.

Forsikringstiden
Forsikringstiden begynder på den dato, hvor forsikringen træder i kraft, og fortsætter uændret,
indtil den opsiges af en af parterne med et aftalt varsel.

Forsikringsperioden
Forsikringsperioden er det tidsrum, forsikringsaftalen er indgået for.

Forsikringsår
Et forsikringsår er én 12 måneders periode, der løber fra den dato for hovedforfald, som står i
policen.

Hovedforfald
Hovedforfald er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder.

Forfald
Forfald er den første dag i en ny betalingsperiode på din forsikring. Betalingsdagen vil typisk ligge
kort tid efter forfald.

Indeksregulering
Indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer pris, sum eller selvrisiko efter et af
Danmarks Statistiks indeks. I betingelserne står det, hvilket indeks der gælder for forsikringen.

Skadelidte
En skadelidt er den person, som skaden går ud over.
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