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101 Betaling af pr{mie
101.10 F»rste pr{mie skal betales, n}r forsikringen tr{der i kraft. Senere pr{mier skal
betales p} de forfalds- eller {ndringsdatoer, som fremg}r af policen. Sammen med
pr{mien opkr{ves eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger.
Pr{mien opkr{ves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale - p} anden m}de.
Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkr{vning og indbetaling af pr{mien.
Opkr{vningen sendes til den betalingsadresse, Tryg har f}et oplyst. Hvis betalingsadressen {ndres, skal Tryg straks have besked.
101.20 Hvis pr{mien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender Tryg en
p}mindelse med oplysning om, at forsikringens d{kning oph»rer, hvis pr{mien ikke
betales senest 14 dage efter, p}mindelsen blev afsendt. Betales pr{mien stadig ikke,
sendes en ny p}mindelse. I overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring
g{lder, at d{kning f»rst oph»rer efter fremsendelsen af 2. p}mindelse.
101.30 Hvis der sendes en p}mindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har
Tryg ret til at opkr{ve ekspeditionsgebyr, morarenter og andre omkostninger. Tryg
har desuden ret til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og »vrige
serviceydelser svarende til Trygs omkostninger herved. S}fremt disse omkostninger
stiger, er Tryg berettiget til at h{ve renter og gebyrer, s} de svarer til de faktiske
omkostninger.
102 Forsikringens varighed og opsigelse
102.10 Ved forsikringsperiodens udl»b forts{tter forsikringen u{ndret i en tilsvarende
periode.
102.20 Forsikringstageren kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 m}ned f»r forsikringsperiodens udl»b.
103 Indeksregulering
103.10 Pr{mien indeksreguleres en gang om }ret p} forsikringens f»rste forfaldsdato i
kalender}ret p} baggrund af udviklingen i l»nindekset for den private sektor som
offentliggjort af Danmarks Statistik, p} baggrund af udviklingen i det af arbejdsskadestyrelsen tilkendte gennemsnitlige erhvervsevnetab og p} baggrund af
udviklingen i arbejdsskadestyrelsens tilkendelsespraksis.
Pr{mien vil dog som minimum blive pristalsreguleret p} baggrund af udviklingen i
l»nindekset for den private sektor som offentliggjort af Danmarks Statistik.
103.11 Hvis offentligg»relsen af komponenterne i det anvendte indeks oph»rer, eller Side 2
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beregningsmetoderne derfor {ndres, er selskabet berettiget til at forts{tte
indeksreguleringen p} grundlag af et andet relevant indeks, herunder f.eks. et indeks,
der offentligg»res af Danmarks Statistik.
Hvert }r omkring den 1. oktober offentligg»r Forsikring & Pension (F&P) - p} grundlag
af den offentligt tilg{ngelige statistik - de elementer, som indg}r i den i 103.10
n{vnte indeksregulering, tillige med st»rrelsen af indeksreguleringen.
#ndring af forsikringsbetingelser og pr{mietarif
Tryg kan med 1 m}neds varsel til en forfaldsdato {ndre betingelserne og/eller
pr{mien for denne forsikring, hvis Trygs pr{mietarif eller forsikringsbetingelser
{ndres for forsikringer af samme art. #ndringer som f»lge af indeksreguleringer eller
lovm{ssige bestemmelser betragtes ikke som en {ndring i pr{mien og kan ske
uden varsel.
Hvis forsikringstageren ikke godkender {ndringen, kan forsikringen opsiges skriftligt
til {ndringsdatoen. Opsigelsesretten g{lder ikke {ndringer som f»lge af indeksreguleringer eller lovm{ssige bestemmelser.
Risikoforandring
Tryg skal straks have besked,
hvis den forsikrede virksomhed flytter,
hvis den forsikrede virksomhedsart {ndres,
hvis det }rlige antal af ansatte {ndres.
Tryg afg»r herefter, om og p} hvilke betingelser forsikringen kan forts{tte.
Forsikringstagerens undladelse af afgivelse af oplysninger betragtes som manglende
overholdelse af forsikringstagerens forpligtelser jf. 8002.30, 2.afsnit.
Ejerskifte og konkurs
D{kningen bortfalder ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks meddeles til Tryg.
Konkurs betragtes som ejerskifte.
V{rneting og lovvalg
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afg»res disse efter dansk ret ved
danske domstole.
Generelle undtagelser
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108.10 Er Danmark i krig, er skade som f»lge af krigshandlinger ikke d{kket af arbejdsskadeforsikringen.
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8001 Forsikringens omfang
8001.10 Forsikringen d{kker forsikringstageren mod enhver forpligtigelse, der vedr»rer
arbejdsskader i form af ulykkestilf{lde m.m., jf. Lov om arbejdskadesikring Þ 6, eller
fremtidige bestemmelser, som erstatter denne.
8001.20 En n{rmere bestemt del af forsikringstagerens forpligtigelse kan dog efter aftale
forsikres i et andet forsikringsselskab.
8002 Forsikringstagerens oplysningspligt
8002.10 Tryg kan kr{ve oplysning om eller dokumentation for alle forhold, som Tryg vurderer
er v{sentlige for bed»mmelse af risikoen.
Forsikringstageren skal desuden give Tryg adgang til at kontrollere de oplysninger,
som er afgivet, herunder til at unders»ge forholdene p} de arbejdssteder, forsikringen
omfatter.
8002.20 Hvis forsikringstageren har betalt en pr{mie, der er for lav, p} grund af de urigtige
eller ufuldst{ndige oplysninger, har forsikringstageren pligt til at godtg»re Tryg
forskellen mellem det bel»b, der er blevet betalt, og det, der skulle have v{ret betalt.
Tryg har ret til at opkr{ve morarenter fra bel»bets forfaldsdato.
8002.30 Hvis forsikringstageren undlader at give relevante oplysninger til Tryg, jf. ovenn{vnte, betragtes det som manglende overholdelse af forsikringstagerens forpligtelser.
Tryg kan opsige forsikringen med 1 m}neds varsel uanset tidspunktet for forsikringsperiodens udl»b, hvis forsikringstageren ikke overholder disse forpligtelser.
8003 I tilf{lde af skade
8003.10 Den arbejdsgiver, som er forsikringspligtig for en skadelidt, er den arbejdsgiver, i hvis
virksomhed eller tjeneste en arbejdsskade er indtr}dt.
Hvis man har formodning om, at en arbejdsskade giver ret til ydelser efter loven, skal
det anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter, skaden er indtr}dt.
Hvis en arbejdsskade, der ikke er anmeldt, medf»rer, at skadelidte endnu ikke kan
genoptage sit arbejde i fuldt omfang p} 5-ugers dagen efter ulykken, skal skaden
anmeldes senest 9 dage efter 5-ugers dagen.
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Hvis et d»dsfald formodes at skyldes en arbejdsskade, eller hvis et d»dsfald indtr{ffer p} en arbejdsplads, skal det anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen og Tryg inden
48 timer.
Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen, #bel»gade 1, 2100 K»benhavn @, kan ske
p} telefon nr. 3917 7700.
Det er den forsikringspligtige arbejdsgiver eller den, som varetager virksomheden p}
arbejdsgiverens vegne, der har pligt til anmeldelse.
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