Hovedregler for udbetaling af Virksoms Indtægtssikring
1. Hvis din virksomhed ophører
Forsikringen dækker ufrivillig ledighed på grund af ophør af selvstændig virksomhed, som følge af:
•
•
•
•

konkurs
rekonstruktion og under tilsyn af skifteretten
drift af panthaver inden tvangsauktion (brugelig pant)
ophør ved tvangsauktion

Ophøret og din ret til dagpenge ved ledighed skal være godkendt af A-kassen LH.
Udbetalingen udgør den forsikringsydelse, du har valgt i henhold til din police. Beløbet fra
Indtægtssikringen og dagpengene fra a-kassen må tilsammen maksimalt udgøre 90 procent af den
hidtidige, beregnede indkomst i virksomheden. Den hidtidige indkomst opgøres efter særlige regler
af a-kassen.
Udbetaling af forsikringsydelse og beregning foretages i henhold til gældende lovgivning og
bekendtgørelser.
2. Egen og nøglepersons uarbejdsdygtighed
Som selvstændig er du særligt udsat i tilfælde af sygdom/uarbejdsdygtighed – det gælder også,
hvis en medarbejder/partner bliver syg. Forsikringen dækker derfor dig i tilfælde af:
• sygdom eller ulykke, der medfører din egen eller medejers/partners uarbejdsdygtighed i
henhold til lægeerklæring
For dækningen gælder en særlig karensperiode baseret på den karensperiode, du har valgt på din
police – se eksempler:
• 30 dages karens: Ved uarbejdsdygtighed i mindst 15 dage, dækker forsikringen.
Sygdom i 10 dage giver ingen erstatning – ved sygdom i 20 dage, får du erstatning for alle 20
dage
• 60 dages karens: Ved uarbejdsdygtighed i mindst 30 dage, dækker forsikringen.
Sygdom i 25 dage giver ingen erstatning – ved sygdom i 35 dage, får du erstatning for alle 35
dage
• 90 dages karens: Ved uarbejdsdygtighed i mindst 45 dage, dækker forsikringen.
Sygdom i 40 dage giver ingen erstatning – ved sygdom i 60 dage, får du erstatning for alle 60
dage.
Det er en betingelse at du/medejer/partner modtager sygedagpenge eller anden lignende ydelse.
Ydelsen udbetales, indtil pågældende raskmeldes eller er i arbejde igen, dog max. i den valgte
udbetalingsperiode (6 eller 12 måneder).
3. Akut indlæggelse
Bliver du som selvstændig akut indlagt på hospital eller sygehus, og er du indlagt i mere end 2
dage, er du berettiget til udbetaling af en del af forsikringsydelsen.
Eksempel: Er du indlagt i 2 dage, får du ingen erstatning – er du indlagt i f.eks. 7 dage får du
erstatning for alle 7 dage.

4. Sygedriftstab for selvstændige i en virksomhed med op til 10 fuldtidsansatte
Bliver en eller flere medarbejdere i din virksomhed uarbejdsdygtig/e dækker forsikringen med op til
forsikringssummen – dog max virksomhedens tab – på grund af nedgang i din virksomheds
omsætning.
Er det muligt at reducere eller helt undgå nedgang i omsætningen ved at ansætte en vikar eller ved
en ekstra indsats fra kollegernes side, dækker forsikringen denne ekstra omkostning til at
opretholde omsætningen.
5. Sundhedsfaglig rådgivning for selvstændige
Får du et behandlingskrævende helbredsproblem, har du adgang til telefonisk rådgivning fra
læge/sygeplejeske, der kan navigere dig rundt i sundhedssystemet. Du bliver hjulpet med
rådgivning og behandling hurtigst muligt – og tovholderfunktionen sikrer, at du er i gode hænder
indtil behandlingen er afsluttet.
Du kan ringe direkte uden at anmelde til Virksom først – ring på 32 83 37 84
6. Kritisk sygdom for selvstændige
Får du en diagnose i forsikringstiden med en af de sygdomme, der står i forsikringsbetingelserne,
kan du få den valgte forsikringsydelse udbetalt.
Dækkede sygdomme
 Kræft
 Blodprop i hjertet
 Bypassoperation eller ballonudvidelse
 Hjerteklapkirurgi
 Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
 Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs
karmisdannelse (AV-malformation) samt karvernøst angiom i hjernen
 Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
 Dissemineret sklerose
 Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 Visse muskel – og nervesygdomme
 Hiv-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 Aids
 Uigenkaldeligt nyresvigt
 Større organtransplantationer
 Parkinsons sygdom
 Blindhed
 Døvhed
 Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)
 Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse
 Følger efter Borreliainfektion
 Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger
 Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse

Sådan behandler vi din anmeldelse
a. Ledighed efter virksomhedsophør:
Du anmelder ledighed ved at udfylde og aflevere en særlig web-formular med anmeldelsen til
Indtægtssikringen via Mit Virksom, anmeld her. Du modtager straks en kvittering.
Anmeldelsen behandles i sammenhæng med din tilmelding som ledig til A-kassen LH. Når akassen har godkendt dit ophør og din ret til dagpenge, vil du kort tid efter modtage besked om din
dækning fra Indtægtssikringen.
Du modtager din første udbetaling fra indtægtssikringen efter udløb af den valgte karensperiode på
30, 60 eller 90 dage.
b. Dine øvrige anmeldelser ved uarbejdsdygtighed mv.:
Du anmelder uarbejdsdygtighed mv. ved at printe og sende anmeldelsen til vores
forsikringspartener Marsh Affinity A/S. Du finder anmeldelsen ’her’ Link. Når vi har modtaget din
henvendelse, får du straks en kvittering via e-mail.
Du får din første udbetaling fra Indtægtssikringen efter udløb af halvdelen af den valgte
karensperiode på 30, 60 eller 90 dage.
Sker der ændringer
Hvis du kommer i arbejde eller din situation i øvrigt ændres, er det vigtigt, at du kontakter os, så vi
kan vejlede dig bedst muligt.

