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Fortrydelsesret
(Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Du har ret til at fortryde din bestilling
Du har 14 dages fortrydelsesret. som begynder, når du har modtaget policen:
•
Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15.
• Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag,
kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag.

Sådan fortryder du
Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig
besked - fx pr. brev eller e-mail - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt
sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide.

Du skal give besked til
Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller topdanmark@topdanmark.dk

Andre oplysninger
Personoplysninger mv.
Når du er kunde i Topdanmark, behandler vi personoplysninger om dig. Det vil typisk være oplysninger
om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer, dine forsikringer og skader. Du kan læse mere om, hvordan vi
behandler personoplysninger og om dine rettigheder i vores persondatapolitik, som du finder på
www.topdanmark.dk/persondatapolitik.
Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du få tilsendt en papirkopi af persondatapolitikken ved at
ringe eller skrive til os.

Provision
Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en
forsikring.

NemKonto
Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit
CPR-/SE-/CVR-nummer.

Et par ord om Mit Topdanmark
Når du er forsikret hos os, finder du alt om din forsikring i Mit Topdanmark på www.topdanmark.dk.
Det er her, du finder oplysninger om dine forsikringer og eventuelle skader, og det er her, vi i forskellige
situationer vil lægge beskeder til dig om dine forsikringer.
I nogle tilfælde vil vi kontakte dig via fx e-mail, SMS eller e-Boks. Det er derfor vigtigt, at
du logger ind i Mit Topdanmark og opdaterer dine kontaktoplysninger, hvis disse ændrer sig.
Vi arbejder løbende på at udvikle digitale løsninger, som giver dig overblik og mulighed for – enkelt og
hurtigt – at foretage ændringer i dine forsikringer.
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1

Forsikringens omfang
Forsikringen dækker forsikringstageren som arbejdsgiver for enhver forpligtelse
vedrørende arbejdsulykker m.m., jf. lov om arbejdsskadesikring § 5, (dog undtaget
erhvervssygdomme § 7) og § 6, stk.1 eller fremtidige bestemmelser, der erstatter denne.
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Prisen på forsikringen
Ved køb af forsikringen bliver prisen fastsat efter Topdanmarks gældende tarif ud fra det antal
timer i forsikringsåret, hvor forsikringstageren har beskæftiget medhjælp i hus og/eller have
eller som praktisk bistand til handicappede i eget hjem.

3

Risikoændring

A

Af hensyn til prisberegningen skal Topdanmark have besked, hvis der sker ændring i det antal
timer, som prisen er beregnet efter.

B

Hvis Topdanmark ikke får besked om ændringen og forsikringstageren derfor har betalt en for
lav pris, er forsikringstageren forpligtet til at godtgøre Topdanmark det for lidt betalte beløb
samt eventuelle omkostninger. Topdanmark er berettiget til at kræve renter af det skyldige
beløb i henhold til renteloven.
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Forsikringens betaling

A

Opkrævningen indeholder oplysning om sidste rettidige betalingsdag. Afgifter til det offentlige
i henhold til gældende lovgivning fremgår også af opkrævningen

B

Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen.

C

Opkrævningen bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Bliver betalingsadressen ændret,
skal Topdanmark have besked hurtigst muligt.

D

Bliver beløbet i den første opkrævning ikke betalt rettidigt, har Topdanmark ret til at lade
forsikringen ophøre uden yderligere varsel. Det vil altid fremgå af opkrævningen, hvis
Topdanmark gør brug af denne ret.

E

Bliver beløbet i de efterfølgende opkrævninger ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et
rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister
forsikringstageren retten til erstatning. Hvis beløbet i det andet rykkerbrev ikke bliver betalt
rettidigt, sletter vi forsikringen.

F

For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af
prislisten på www.topdanmark.dk. Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til
Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til
renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso.

G

Topdanmark har udpantningsret for skyldige beløb.

5

Indeksregulering

A

Prisen bliver indeksreguleret hvert år ved den førstkommende opkrævning i kalenderåret.

B

Indeksreguleringen sker på baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor som
offentliggjort af Danmarks Statistik, på baggrund af udviklingen i det af Arbejdsmarkedets
Erhvervssikrings tilkendte gennemsnitlige erhvervsevnetab og på baggrund af udviklingen
i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tilkendelsespraksis. Prisen vil dog som minimum
blive indeksreguleret på baggrund af udviklingen i lønindekset for den private sektor, som
offentliggjort af Danmarks Statistik.

C

Hvis offentliggørelsen af komponenterne i det anvendte indeks ophører og
beregningsmetoderne derfor bliver ændret, er Topdanmark berettiget til at fortsætte
indeksreguleringen på baggrund af et andet relevant indeks, herunder fx et indeks, der bliver
offentliggjort af Danmarks Statistik.
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Ændring af vilkår og pris

A

Topdanmark varsler væsentlige ændringer af vilkår og/eller pris, som er til ulempe for dig, senest
30 dage før forsikringsperiodens udløb.

B

Når du betaler forsikringen for en ny periode, accepterer du samtidig ændringerne, hvorefter
forsikringen fortsætter med de ændrede vilkår og/eller ændret pris.

C

Hvis du ikke vil acceptere ændringerne, har du ret til at opsige forsikringen. Opsigelsen skal være
skriftlig og skal sendes inden forsikringsperiodens udløb. Forsikringen kan ikke opsiges blot ved at
undlade at betale.

D

Indeksregulering betragtes ikke som en ændring af forsikringens pris.

E

Topdanmark er dog berettiget til at ændre prisen uden varsel ved ændring af ydelserne efter
lov om arbejdsskadesikring samt de dertil hørende hensættelser eller ved andre lovmæssige
krav om forøgelse af de foretagne hensættelser. Prisændringen giver alene forsikringstageren
ret til at opsige forsikringen efter reglen i pkt. 7.

7

Opsigelse af forsikringen

A

Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke
forsikringstageren opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb
(årsdagen).

B

Topdanmark kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel uanset tidspunktet for
forsikringstidens udløb, hvis forsikringstageren ikke giver besked om risikoændring jf. pkt. 3.

C

Topdanmark kan opsige forsikringen med 1 uges varsel, hvis en udpantning jf. pkt. 4 G slutter
uden resultat.
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Tvister om forsikringsaftalen
Tvister om forsikringsaftalen bliver afgjort efter dansk ret ved danske domstole.
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Hvis Topdanmarks koncession ophører
Hvis Topdanmarks koncession til tegning af forsikringer efter lov om arbejdsskadesikring
ophører, skal forsikringstageren have besked om det. Forsikringen ophører fra datoen for
koncessionens ophør, selv om forsikringstiden ikke er udløbet.
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Vejledning ved anmeldelse af skade

A

Antages det, at en arbejdsulykke begrunder krav på ydelser efter loven, skal forsikringstageren
anmelde dette snarest muligt og senest 9 dage efter at ulykken er sket.

B

Har en arbejdsulykke, der ikke er anmeldt, medført at tilskadekomne endnu ikke på 5-ugers
dagen for ulykken kan genoptage sit arbejde i fuldt omfang, skal forsikringstageren anmelde
skaden senest 9 dage efter 5-ugers dagen.

C

Dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsulykke, eller som er indtruffet på
arbejdspladsen, skal inden 48 timer anmeldes til både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til
Topdanmark.

D

Anmeldelsespligten påhviler forsikringstageren som arbejdsgiver.
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Gebyr

A

Topdanmark har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer til hel eller
delvis dækning af vores omkostninger eksempelvis forbundet med at:

B

•

Sende opkrævninger

•

Foretage ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og
skadebehandling

•

Opsige forsikringen før udløb af en forsikringsperiode

•

Foretage besigtigelser

•

Kommunikere via en ikke-digital kanal

Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører
nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye
gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på www.topdanmark.dk.
Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark.
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