
Forsikringsforhold for samtlige ansatte i Danmark 

2011-06-27 Læs om arbejdsskadeforsikring som dækker arbejdsulykker, og særlig forsikring for rejsende medarbejdere ved 
rejser under 200 dage.  

I. Forsikringsforhold for samtlige ansatte i Danmark 

  

1. Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig) dækker arbejdsulykker 

Arbejdsskadestyrelsen har for perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011 fastlagt nedennævnte 
maksimumerstatninger for arbejdsskadeforsikringen. Erstatningerne bliver beregnet som en 
procentsats af årslønnen. Årslønnen er blevet fastsat til maksimalt kr. 459.000. 
  

Rejsende medarbejdere er dækket af denne forsikring i op til tre år fra afrejsetidspunktet. 
  

a.     Erstatning for tab af erhvervsevne (invaliditet) 

  Maksimal 
årlig ydelse 

Maksimal % af 
årsløn 

Årlig ydelse ved 100% invaliditet *)          kr. 367.200 80% 

  
b.    Erstatning  for varigt mén 

Ved en méngrad på 100% (kapitalerstatning) kr. 766.000   

  
c.     Erstatnig for tab af forsørger (dødsfald) 

Årlig ydelse til efterladt ægtefælle *)       kr. 137.700 30% 

Årlig børneydelse til efterladte børn u/18 år 
hhv. 21 år:  
1. Hvis tillige ægtefælle – pr. barn og max for 
alle børn tilsammen 

2. Hvis kun børn – pr. barn og max for alle 
børn tilsammen 

  
  
kr. 45.900 

kr. 183.600 

kr. 91.800 

kr. 229.500 
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40% 

20% 
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*) Udbetaling af ydelsen ophører ved det fyldte 65. år med udbetaling af et kapitalbeløb svarende til to 
gange årsydelsen.  
  

Ydelsen til ægtefælle ydes normalt i højst 10 år. 
  

2. Gruppelivsforsikring 

Kritisk sygdom kr. 125.000 

Invalidesum, engangsbeløb (U/60 år) kr. 100.000 

Engangsbeløb ved død for pensionsalderen kr. 560.000 

Årlig invalidepension ved nedsat erhvervsevne 40%-80% af 
gagen 

  

3. Kollektivulykkeforsikring 

Supplerende forsikring i Tryg Forsikring i tilfælde af dødsfald ved ulykkestilfælde i arbejdstiden eller i 
fritiden. 

Engangssum kr. 93.398 

  
Denne forsikring er et supplement til den almindelige gruppelivsforsikring. 
  
  

II. Særlig forsikring for rejsende medarbejdere (ved rejser under 200 dage) 

1. Forsikring under tjenesterejse 

Under tjenesterejser i udlandet er den rejsende forsikret hele døgnet med følgende summer: 
  

a.     Heltidsulykkesforsikring hos Tryg Forsikring 

Ved død eller 100% invaliditet 
Ved 30% invaliditet eller mere gives der dobbelterstatning 
samt erstatning for behandlingsudgifter 

kr. 2.118.145 

  
b.    Heltidsulykke v/individuel tegnet krigsdækning hos Europæiske 

Ved død eller 100% invaliditet forårsaget af krigshandling kr. 1.000.000 

  
c.     Lægehjælp, hospitalsophold samt hjemtransport hos Europæiske 

  Ubegrænset 

  
d.    Bagage hos Europæiske dækkes med max. (rejsende under 200 dage) 

  kr. 29.700 

  



For langtidsudstationerede (dvs. rejser over 200 dage) tegnes der individuelle forsikringer i henhold til 
medarbejderens aftale med HR. For korttidsrejsende skal medarbejderen selv henvende sig hos 
Lisbeth Jensen, GLD-DK, såfremt deres rejse forventes at have en varighed på mere end 200 dage. 
  

Eventuelle spørgsmål vedrørende arbejdsskade og rejse- og heltidsulykkeforsikringer, herunder 
forsikringsvilkår og de til enhver tid gældende satser, kan også rettes til undertegnede på tlf. 33 85 11 
39.   
  

Angående Gruppeliv, kontakt venligst Suzanne Sandgren, GHOW-DK, på tlf. 33 85 16 94. 
  

Med venlig hilsen 
Lisbeth Jensen 
GLD-DK 

 


