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Udvidelse af forsikringsbetingelserne V-DK-AS-20-08-28 
 
Transport til og fra arbejde 
 
Dette dækningsafsnit gælder kun, hvis det er bekræftet af forsikringsselskabet / Balticfinance og anført på 
forsikringsbeviset. 
 

1. Hvem er dækket 
 
Sikrede under denne dækning er medarbejdere, som er ansat hos forsikringstageren i Danmark, og som har 
folkeregisteradresse i Danmark. 
 

2. Hvad dækker forsikringen 
 
Forsikringen dækker sikredes transport til og fra arbejde på samme måde, som hvis skaden ville have været 
omfattet af den til enhver tid gældende lov om arbejdsskadesikring. 
 
Det er en betingelse for dækningen, at der er tale om sædvanlig transport ad den sædvanlige vej til og fra 
sikredes arbejde. Forsikringen dækker således ikke i de tilfælde, hvor der er tale om en usædvanlig afvigelse 
i relation til vej, transportform og lignende. 
 
Forsikringsdækningen afbrydes, mens der foretages ærinder under turen, f.eks. afhentning af børn eller 
indkøb. Dækningen genoptages, når den sikrede genindtræder på den sædvanlige transportvej. 
 
Den sikrede skal kunne godtgøre, at uheldet er sket under transport på sædvanlig vis og ad den sædvanlige 
vej. 
 
Dækningen er subsidiær i forhold til evt. tegnede ansvarsforsikringer. Det vil sige, at såfremt der 
måtte være en ansvarlig skadevolder, f.eks. motoransvarsforsikring, da skal sikrede dækkes via en sådan 
forsikring hos skadevolder. 
 
Dette gælder i alle tilfælde, hvor det er muligt at identificere en sådan skadevolder, og hvor manglende 
identifikation af en skadevolder skyldes manglende iagttagelse af bevissikring hos sikrede. 
 

3. Hvad dækker forsikringen ikke 
 
Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, der er en direkte eller indirekte følge af, eller står i 
forbindelse med terrorisme. 
 
Ved terrorisme forstås skade forvoldt forsætligt af en eller flere personer, der handler for eller i forbindelse med 
en organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje et lands politiske, økonomiske eller 
samfundsmæssige strukturer alvorlig skade. 
 

4. Hvor dækker forsikringen 
 
Forsikringen dækker, når sikrede forlader sin bopæl (matrikel) med henblik på at tage på arbejde og til denne 
ankommer på matriklen for arbejdsstedet, og når sikrede forlader matriklen for arbejdsstedet for at tage hjem 
og indtil sikrede ankommer til sin bopæl (matrikel). 
 

5. Anmeldelse af skade 
 
Skader, der er omfattet af forsikringen, skal hurtigst muligt anmeldes til Balticfinance. 
 
Anmeldelse skal dog ske indenfor 1 år efter skaden er sket. Skader kan anmeldes til aes@balticfinance.com 
 
Hvis en skade har medført døden, skal anmeldelse ske telefonisk til Balticfinance inden 48 timer, og 
Balticfinance er berettiget til at kræve obduktion. 
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6. Erstatningsfastsættelse 
 
Balticfinance afgør spørgsmålet om, hvorvidt skaden er omfattet af denne dækning, samt udmåler erstatningen 
efter samme principper som, der anvendes i den til enhver tid gældende arbejdsskadelovgivning. 
 
Alle erstatningsudgifter udbetales som et engangsbeløb, kaldet kapitalbeløb. 
 
Der udbetales ikke løbende ydelse for tab af erhvervsevne. 
 
Ved beregning af erstatningens størrelse tages udgangspunkt i årslønnen som ikke kan fastsættes højere end 
maksimumlønnen som er 551.000 kr. (2020). 

 

7. Tvister 
 
Balticfinance afgør spørgsmålet om hvorvidt skaden er omfattet af denne dækning samt udmåler erstatningen 
efter samme principper som anvendes i den til enhver tid gældende arbejdsskadelovgivning. 
 
Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgive en vejledende udtalelse om mén 
graden og størrelsen af tab af erhvervsevne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings gebyr betales med 50% af 
hver af parterne. 
 
Hvis der er tvist omkring årsagssammenhæng skal dette afgøres ved de danske domstole. 


