Spørgsmål & svar – Alpha Insurance
Til arbejdsgivere
Hvordan ved jeg, om jeg er forsikret hos Alpha Insurance?
Du kan se navnet på dit forsikringsselskab i din forsikringsaftale/forsikringspolice.
Gælder min forsikring hos Alpha stadigvæk?
Som udgangspunkt står det i Alpha Insurances’ forsikringsaftaler, at din forsikring ophører, hvis
forsikringsselskabet mister sin tilladelse til at drive forsikring – og så gælder din forsikring ikke længere.
Finanstilsynet har tilbagekaldt Alphas Insurances tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed den 31. maj
2018.
Hvis der ikke fremgår et sådan vilkår, og du mener, at din forsikring fortsat er dækkende, vil vi bede dig
sende forsikringspolice og ‐betingelser til os på aes@aes.dk med ’Alpha Insurance’ i emnefeltet.
Hvad skal jeg gøre, hvis min arbejdsulykkesforsikring ikke gælder længere?
Tegn hurtigst muligt en ny forsikring i et andet forsikringsselskab.
Arbejdsgivere, der ikke har en arbejdsulykkesforsikring, hæfter som udgangspunkt selv for alle udgifter i
forbindelse med en eventuel arbejdsulykke i henhold til § 52 i arbejdsskadesikringsloven. Derudover er det
lovpligtigt at have tegnet en arbejdsulykkesforsikring og forbundet med bødestraf at undlade det.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du som arbejdsgiver hæfter for en eventuel arbejdsulykke, skal du kontakte
dit forsikringsselskab. Hvis du ikke har nået at tegne en ny arbejdsulykkesforsikring, og der er sket en
skade, skal du hurtigst muligt tegne en forsikring og anmelde arbejdsulykken som ”uforsikret” i EASY.
Får jeg noget af præmien tilbage?
Hvis din arbejdsulykkesforsikring ikke længere dækker, kan du anmelde krav om tilbagebetaling af præmie
mod konkursboet. Se hjemmesiden www.alphagroup.dk
Vi har en arbejdsulykke sket den 31. maj 2018 eller før, som endnu ikke er anmeldt – hvad gør jeg?
Du skal fortsat anmelde skaden i EASY som normalt med Alpha Insurance, som forsikringsselskab.
Vær opmærksom på, at du ikke længere kan oprette skader, som er opstået efter den 31. maj 2018 med
Alpha Insurance som forsikringsselskab.
Hvis der er opstået en arbejdsulykke efter den 31. maj 2018, skal du anmelde den via EASY med det
forsikringsselskab, som du aktuelt har tegnet din forsikring hos.
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Til tilskadekomne
Jeg har en arbejdsulykke, hvor Alpha Insurance er forsikringsselskab. Hvad skal jeg gøre nu?
Du skal ikke foretage dig yderligere. Som tilskadekommen får du de ydelser, som du har krav på efter
arbejdsskadesikringsloven. Grundet konkursen kan der opstå mindre forsinkelser i udbetalingerne.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil gøre alt for at sikre, at kunder og de tilskadekomne påvirkes mindst
muligt i denne situation.
Hvordan ved jeg, om Alpha Insurance er forsikringsselskab i min arbejdsulykkesag?
Din arbejdsgiver ved, hvor forsikringen er tegnet, så tag kontakt til din arbejdsgiver.
Hvad skal jeg gøre med min arbejdsulykkessag nu?
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager administrationen af din arbejdsulykkessag, og du behøver
derfor ikke at foretage dig yderligere.

Til øvrige; læger, psykiatere m.m.
Får jeg fortsat dækket mine omkostninger i de sager, hvor Alpha Insurance er forsikringsselskab?
Der er ikke ændringer i forhold til dækning af udgifter til læger, psykiatere m.m. Anmodning om betaling
skal foretages på sædvanlig vis. Vær dog opmærksom på, at der grundet konkursen kan opstå mindre
forsinkelser.

Hvis du har spørgsmål
Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte AES på aes@aes.dk. Skriv
”Alpha Insurance” i emnefeltet.
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