Gruppeulykkesforsikring
Forsikringsbetingelser
§ 1. Forsikringens personkreds
Forsikringen
omfatter
forsikringstagere
med
arbejdsskadeforsikring i Danske Fiskeres Forsikring
G/S. Den omfatter den af lov om arbejdsskadesikring
omfattede personkreds og dækker i arbejdstiden.
§ 2. Forsikringens ikrafttræden og varighed
Forsikringen træder i kraft når begæring om
arbejdsskadeforsikring er antaget af Danske Fiskeres
Forsikring G/S og følger arbejdsskadeforsikringens
løbetid.
§ 3. Præmiens beregning og betaling
Præmien forfalder og opkræves samtidig med
arbejdsskadeforsikringspræmien og er indeholdt i
denne.
§ 4. Forsikringens omfang
Forsikringen omfatter ulykkestilfælde, hvorved forstås
en personskade, der har medført døden, og som er
forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker
pludselig eller inden for 5 dage.
Forsikringen giver ligeledes ret til erstatning ved
ulykkestilfælde, indtruffet i forbindelse med handlinger,
der foretages til afværgelse af skader på person eller
ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen
må anses som forsvarlig.
Ulykkestilfælde skal af Arbejdsskadestyrelsen kunne
anerkendes som henhørende under lov om
arbejdsskadesikring.
§ 5. Erstatningsydelsen
Når et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde er
direkte årsag til den sikredes død, udbetales den
fastsatte erstatningssum.

§ 6. Indeksregulering
Erstatningen udgør 680.000 kr. for ejere og 68.000 kr.
for
medhjælpere
pr.
1.
januar
2008.
Forsikringssummen reguleres en gang om året hver 1.
januar. Reguleringen sker med 2 % tillagt
tilpasningsprocenten for det pågældende finansår jf. lov
om en satsreguleringsprocent på grundlag af de
reguleringer direktøren for Arbejdsskadestyrelsen
offentliggør hvert år inden udgangen af oktober måned.
Ændringen har gyldighed fra den følgende 1. januar.
§ 7. Forhold i skadetilfælde
Anmeldelse af skadetilfælde skal tilsendes selskabet
inden 48 timer efter dødens indtræden.
Erstatningen bortfalder, hvis forsinkelse af anmeldelsen
forhindrer selskabet i at fremskaffe fornøden
dokumentation for dødsårsagen.
Selskabet har ret til, for egen regning, at forlange
obduktion foretaget. Selskabet betaler udgifter til
attester og undersøgelser, som det selv har foranlediget.
§ 8. Forsikringens ophør
Forsikringen bortfalder uden opsigelse, såfremt den i
Danske
Fiskeres
Forsikring
G/S
tegnede
arbejdsskadeforsikring bringes til ophør, hvad enten
opsigelse sker fra selskabets eller fra forsikringstagers
side, og ophører samtidig hermed.
Nærværende forsikringsbetingelser er gældende fra
den 1. januar 2009, og afløser tidligere af
generalforsamlingen vedtagne betingelser, der var
gældende fra den 1. januar 2005.
Vedtaget på generalforsamling den 25. april 2008.

Begunstiget er den sikredes ægtefælle eller samlever
ifølge lov om arbejdsskadesikring.
Erstatningen bortfalder, såfremt afdøde ikke efterlader
sig begunstigede personer.
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