Med Tryg Sygedriftstabsforsikring kan du sikre din
virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger.
Tryg Sygedriftstabsforsikring
Det kan få konsekvenser for virksomheden, hvis du eller en
af dine medarbejdere bliver ramt af sygdom eller ulykke. Den
økonomiske påvirkning af langtidssygemeldinger kan være
stor, og med Tryg Sygedriftstab hjælper vi med at sikre virksomheden.

Du vælger selv, hvem vi skal forsikre
Du kan fx tegne forsikringen for dig selv og dine nøglemedarbejdere. Du kan nemt og hurtigt tilføje medarbejdere til forsikringen ved at udfylde en blanket på www.tryg.dk. Vi spørger
ikke om helbredsoplysninger ved tilmelding til forsikringen.
Tryg Sygedriftstabsforsikring erstatter ud fra en forsikringssum, der kan skræddersyes til din virksomheds behov og
risikoen for de enkelte medarbejdere og dig. Det er ikke et
krav, at summen er ens for alle - det giver mulighed for stor
fleksibilitet.
Det er virksomheden der tegner forsikringen og udbetalingen
sker til virksomhedens NemKonto.

Fleksibel og bred dækning
Hvis du eller en medarbejder kommer ud for en ulykke eller
bliver ramt af sygdom, der medfører sygefravær over 2 uger,
kan du få økonomisk erstatning i sygeperioden. Vi udbetaler i
højest 50 uger pr. sygdom eller ulykkestilfælde. Vi kræver blot,
at retten til sygedagpenge kan dokumenteres.

Tryg | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
70 11 20 20 | www.tryg.dk
Tryg Forsikring A/S | CVR-nr. 24260666
1/2 | Fakta om Sygedriftstabsforsikring

Vi kan dække din virksomhed på følgende måder:
Lønomkostninger
Har du indgået en ansættelsesaftale med fuld løn under hele
eller dele af sygeperioden, erstatter forsikringen en løbende
udbetaling svarende til lønomkostningen for din medarbejder,
fratrukket sygedagpenge, sygeløn, erstatning fra andre mv.
Driftstab
Mærker din virksomhed et driftstab, forårsaget af din medarbejders sygefravær, erstattes driftstab og løn op til den sum
du har valgt på medarbejderen.
Er du ejer af virksomheden bliver din lønsum fastsat som en
kombination af den løn, du modtager samt det driftsresultat
virksomheden skaber.
Hvis det er muligt at begrænse risikoen for driftstab ved,
at få vikar/afløser ind i virksomheden, dækker forsikringen
meromkostninger hertil. Det er et krav, at der er tale om
skadebegrænsende foranstaltninger og effekten skal kunne
dokumenteres.
Vi giver et tilskud på op til 10.000 kr. inkl. moms til hjælp fra
revisor til, at udregne driftstab. Det aftales med os i de enkelte
situationer.
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Forebyggelse og rådgivning når skaden er sket
Der kan være mange regler at sætte sig ind i ved længerevarende sygemeldinger. Derfor giver vi dig mulighed for at
ringe ind og tale med vores socialrådgivere, som kan hjælpe
dig med et overblik.
Du kan også gå ind på vores sundhedsportal på
www. tryg.falckmycare.dk og læse lette og enkle råd om
sygefravær, fx hvordan du får refusion af sygedagpenge samt
psykisk- eller fysisk sygdom.
Stress kan være svært at tale om i familien og som arbejdsgiver. StressStoplinjen giver de forsikrede anonym telefonisk
adgang til at tale med en stresscoach.

Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om Tryg Sygedriftstabsforsikring.
I tilfælde af skade er det forsikringsbetingelserne og forsikringsaftalen (policen), der
gælder. Du kan hente betingelserne på www.tryg.dk.
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Fuld løn
Fuld løn er defineret ved løn inkl. kvalifikations-, funktions- og
personlige tillæg samt pension.
Fuld løn fratrækkes refusion af sygedagpenge, sygeløn,
erstatning fra andre mv.
Beregning af driftstab
Når driftstabet skal opgøres, beregnes forskellen mellem
- den forventede og sandsynliggjorte omsætning med fradrag
af det forventede forbrug af varer og
- den konstaterede omsætning med fradrag af det konstaterede forbrug af varer, og
- sparede lønomkostninger, løntilskud, sygedagpenge mv.
Hvis virksomheden kan begrænse driftstabet fx med vikarhjælp,
dækker forsikringen også meromkostninger inden for den fastsatte sum.
Fastsættelse af sum
Forsikringssummen fastsættes ud fra en samlet vurdering om
løntabet, risiko for driftstab og evt. udgifter til at begrænse
driftstab, fx vikar.

