Basta Kollektiv Ulykkesforsikring
Sikrer dine medarbejdere på vejen til og fra arbejde
– som et trygt supplement til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring

ARBEJDSKADEFORSIKRING KONTRA
ULYKKESFORSIKRING
Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker dine medarbejdere, mens de er på arbejde. For at være dækket på
vejen til og fra arbejde – som ikke regnes som arbejdstid,
men som fritid – skal man være dækket af en ulykkesforsikring.

ØKONOMISK HJÆLP – OGSÅ TIL GENOPTRÆNING
Med en ulykkesforsikring får dine medarbejdere økonomisk hjælp, hvis de får et varigt mén efter en ulykke –
også hvis ulykken sker i deres fritid. Der er tale om et
engangsbeløb, og pengene bliver udbetalt, så snart man
er færdigbehandlet, og lægerne har afgjort méngraden.
Udbetalingen dækker også visse udgifter til genoptræning
og transport, fx behandling hos kiropraktor og fysioterapeut, hvis denne form for behandling er nødvendig efter
en ulykke, der har givet varige mén.

ET POPULÆRT PERSONALEGODE OG ET TEGN
PÅ ANSVARLIGHED
En kollektiv ulykkesforsikring er et gode for dine medarbejdere, fordi den giver tryghed. Men den er også en
fordel for dig som arbejdsgiver, fordi den viser, at du tager
ansvar for dine medarbejdere, og fordi du selvfølgelig har
en interesse i at hjælpe dem hurtigst muligt tilbage til
hverdagen i tilfælde af en ulykke.

HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN?
Du bestemmer selv, om forsikringen skal dække én eller flere medarbejdere – og om du også selv skal være omfattet.

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING DÆKKER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invaliditet fra 5 % mén
Dobbelterstatning ved mén på min. 30 %
Deltagelse i farlig sport
Drukning, forfrysning, hedeslag m.v.
Tandskade/brilleskade
Fører/passager af motorcykel/knallert 45
Nødret/nødværge
Besvimelse/ildebefindende
Dødsfald

Priseksempel ved 500.000 kr. i invalidesum
• Kontor - Studerende
Årlig præmie kr. 465 kr.
• Bager - Slagter - Restauratør - Lager
Årlig præmie kr. 493 kr.
• Anlægsgartner - Chauffør - Entreprenør
Årlig præmie kr. 729 kr.
Forsikringspræmien er fuldt fradragsberettiget i dit firmas
driftsregnskab.

Hvis du vil vide mere om Basta Kollektiv Ulykkesforsikring så ring på 7020 3111 eller mail til
info@bastaforsikring.dk

BASTA Forsikrings søsterselskab FPR Forsikringsmægler A/S har gennem mere end 20 år beskæftiget sig med
rådgivning og formidling af unikke forsikringsløsninger til brancheforeninger og disses medlemmer.

