
FÅ OVERBLIK OVER 
DIN FORSIKRINGS
DÆKNING 
Det er vigtigt, at enten du selv eller en pårørende ret hurtigt 
efter ulykken får et overblik over din forsikringsdækning, så du 
ved, hvilken hjælp, du har ret til, og hvor du skal søge den.  

1. Undersøg først, hvordan du er
dækket via dine egne ulykkes- og
erhvervsevnetabsforsikringer

Gå policen grundigt igennem. Kontakt dit 
 forsikringsselskab, hvis du er tvivl om indholdet 
af din police. 

2. Tjek, om du er dækket af andre
forsikringer

Det kan fx være gennem dit banklån, din 
 faglige organisation, din arbejdsgiver, din pen-
sionskasse eller en privat sundhedsforsikring. 

Kontakt evt. din bank, fagforening, pensions-
selskab eller arbejdsplads, hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt de tilbyder dig en forsikringsdækning. 

Det er vigtigt at få anmeldt ulykken til alle dine 
forsikringer.

3. Tjek om du via din egen eller en
eventuel modparts forsikring kan få
dækket udgifter til advokatbistand

Det kan i nogle tilfælde være en fordel både 
for dig og for forsikringsselskabet, at du har 
en advokat, som tager sig af kontakten til 
 forsikringsselskabet for dig. 

Hvis du gennem din egen indboforsikring, 
bilforsikring eller modpartens ansvarsforsikring 
har en retshjælpsforsikring dækker den udgiften 
til advokathjælp. 

4. Hjælp fra dine pårørende?

Det kan være krævende selv at skulle stå for 
kontakten til forsikringsselskabet, mens man 
kommer sig efter en ulykke. Hvis du ønsker, 
at dine pårørende skal have adgang til dine 
 oplysninger/handle på dine vegne i forløbet 
efter ulykken, skal de have samtykke/fuldmagt.



HVAD KAN VÆRE 
DÆKKET HVOR?
ULYKKESFORSIKRING Engangsbeløb for varige mén på mindst 5 

procent. Evt. ekstra dækninger for fx tandskader, 
behandlingsudgifter mv.

ERHVERVSTABSFORSIKRING (EGEN) Fast månedlig udbetaling, som dækker en del af 
din tidligere løn i den periode, hvor du ikke kan 
arbejde.

BILFORSIKRING Din egen forsikring dækker dig ikke, hvis du er 
fører af bilen. Derimod er passagerer i bilen 
dækket af din ansvarsforsikring. Ved sammen-
stød med et andet køretøj dækker modpartens 
ansvarsforsikring dine skader.

ARBEJDSSKADEFORSIKRING 
 (ARBEJDSGIVERS)

Ulykker og skader på andre, som du er skyld 
i, herunder sygebehandling, optræning og 
 hjælpemidler. Engangserstatning ved perma-
nente udgifter, erstatning for tabt erhvervsevne, 
godtgørelse for varigt mén og et beløb til de 
efterladte ved dødsfald.

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 
 GENNEM FAGLIG ORGANISATION 
 ELLER ARBEJDSGIVER

Dækningen afhænger af den enkelte forsikring, 
som arbejdsgiveren eller fagforeningen har 
tegnet. 

Normalt erstatning for varige mén og herudover 
evt. dækning af udgifter til behandling og psyko-
log, tandskade, dødssum. Forsikringen kan være 
heltids, fritids eller kun dække arbejdstiden.

SUNDHEDSFORSIKRING Behandling hos for eksempel fysioterapeut 
og psykolog samt evt. transport til og fra 
 behandling.

SYGEFORSIKRINGEN DANMARK Tilskud til behandling og medicinudgifter.

MODPARTENS ANSVARSFORSIKRING • Svie og smerte
• Tabt arbejdsfortjeneste
• Behandlingsudgifter
• Tab af erhvervsevne
• Varige mén




