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Tryghed for dig
og dine hjælpere
Er du handicappet og har en eller flere
hjælpere ansat? Så er du faktisk arbejdsgiver. Også selvom det er kommunen,
der betaler for din hjælper. Det betyder,
at du har pligt til at købe en forsikring,
der dækker alle de forskellige uheld,

der kan ske, når du har en hjælper. Derfor
har Codan i samarbejde med LEV lavet
HANDI Hjælperforsikring, der dækker
netop de behov, du har som handicappet
med ansatte hjælpere.

HANDI Hjælperforsikring består af:
q	
Arbejdsskadeforsikring
q	
Ansvarsforsikring
q	
Rejseforsikring.

Handicappet og
samtidig arbejdsgiver
Som handicappet med hjælpere og
dermed arbejdsgiver, kan du og din hjælper komme ud for forskellige udfordringer.
Derfor består HANDI Hjælperforsikring
af tre forskellige dele.
Arbejdsskadeforsikring
Arbejdsskadeloven kræver, at enhver
arbejdsgiver køber en arbejdsskadeforsikring. Det gælder også folk med handicap,
der har hjælpere ansat. Forsikringen er
altså lovpligtig. Arbejdsskadeforsikringen
sikrer dine ansatte erstatning, hvis de er
udsat for en ulykke eller længerevarende
skadelige påvirkninger, der er omfattet
af loven. Det første kan fx være, hvis din
hjælper får et knæk i ryggen, når hun skal
bære dig.
Ansvarsforsikring
Du har som arbejdsgiver også ansvar for
skader som dine ansatte kommer til at
lave på andre personer eller ting, mens de
arbejder for dig. Som arbejdsgiver har du
til gengæld som udgangspunkt ikke ret
til erstatning for skader som dine ansatte
laver på dig eller dine ting. I visse tilfælde
er forsikringen dog udvidet, så den dækker
netop dette.

Rejseforsikring
Rejser du til udlandet sammen med en
hjælper, er hjælperen ikke omfattet af den
offentlige sygesikringsordning. Derfor skal
du have en specifik rejseforsikring til din
hjælper. Rejseforsikringen sikrer, at din
hjælper kan komme hjem ved sygdom eller
ulykke. Den sørger samtidig for, at du får
en ny hjælper som erstatning.
Denne forsikring er tegnet via
Europæiske Rejseforsikring.
Husk at rejseforsikringen kun gælder for
din hjælper. Du skal derfor selv sørge for
at have din egen rejseforsikring.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, så ring på 3635 9640
eller læs mere på
www.handiforsikringsservice.dk
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Om HANDI Forsikringsservice
HANDI Forsikringsservice bygger på et samarbejde mellem Codan og LEV.
Sammen laver vi forsikringer, der er specielt tilpasset handicappedes behov.
HANDI Forsikringsservice tilbyder også en række andre forsikringer, fx:
q	HANDI hændelsesforsikring
q	HANDI boforsikring
q HANDI bilforsikring
q HANDI knallertforsikring.
Har du spørgsmål, så ring på 3635 9640 eller læs mere
på www.handiforsikringsservice.dk
Ved spørgsmål til HANDI bil- eller knallertforsikring
skal du kontakte Codan på 3355 5249.

C700763 10.14. Codan A/S, CVR 1052 9638, Codan Forsikring A/S,
CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl. Der dækkes med de
forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikrings
betingelser. Du kan se de fulde forsikringsbetingelser på
www.handiforsikringsservice.dk.
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