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Teknikerbyen 1, 2. sal
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Vedrørende aftalenummer SP1423023.



SE JERES VILKÅR

1. Gå ind på www.if.dk/vilkar
2. Brug kode 1423023.VWV9EU

D
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Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut
Boks 570
3900  Nuuk
Greenland

Udstedt:
Aftalenummer:
Aftaleperiode:

30-12-2020
SP1423023.6.1  
01.01.2021 - 31.12.2021

Jeres forsikringsaftale bliver 
fornyet
Vi sender her jeres forsikringsaftale for den næste 
periode.
Vores priser og forsikringsvilkår bliver løbende 
opdateret. Hvis der er væsentlige ændringer, vil det 
være beskrevet på en særskilt side med overskriften 
”Ændring af forsikringsaftalen”.

Forsikringsoversigt•
Her får I en oversigt over indholdet i 
forsikringsaftalen.

Forsikringsdetaljer•
Her er forsikringsaftalens indhold beskrevet i 
detaljer.

Forsikringsvilkår•
Læs forsikringsvilkårene igennem, så I ved, hvordan 
og hvornår forsikringen dækker.

Hvis I har spørgsmål, beder vi jer kontakte jeres mægler.

Venlig hilsen 
If

Kontaktoplysninger:
Marsh A/S

Telefon: +45 45959595
Mobil: +45
Mail: marsh.denmark@marsh.com
Adresse: Teknikerbyen 1, 2. sal, 2830 Virum

If
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

If Skadeforsikring, filial af
If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: 24 20 32 12
Svensk reg. nr (Bolagsverket): 516401-8102

Telefon: 70 12 24 24
www.if.dk



JERES FORDELE I IF

ALTID TILGÆNGELIG HVIS SKADEN SKER HURTIG SKADEBEHANDLING
I kan kontakte os 24/7. Så snart vi får en skadeanmeldelse, 

overtager vi ansvaret for skaden og 
tilkalder de nødvendige specialister.

Vi løser mere end halvdelen af
alle sager inden for 24 timer.

ROLIG, VI HJÆLPER JER
Hvis der sker en skade, kan I anmelde den hurtigt 
og enkelt til os online på if.dk, eller ring på tlf. 70 12 
24 24.

OM DE VISTE PRISER
Priserne er eksklusive skatter og afgifter.
Læs mere om skatter og afgifter på if dk/afgifter. 

INFORMER OS NÅR DER SKER ÆNDRINGER
Forsikringsaftalen viser, hvad jeres forsikring omfatter 
og hvordan den dækker. Prisen er beregnet ud fra de 
oplysninger, vi har fået fra jer.

Nyttig
information

Udstedt:
30. december 2020

Aftaleperiode:
01.01.2021 - 31.12.2021

Aftalenummer:
SP1423023.6.1   
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Forsikringsdetaljer
Forsikringsoversigt

Forsikringsvilkår

Forsikringsoversigt

Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut
CVR nummer 25739590 

Aftaleperiode: 
01.01.2021 - 31.12.2021

JERES FORSIKRINGER
PRIS FOR

AFTALEPERIODEN

Ulykkesforsikring DKK 25.517,00
Tillæg til rejseforsikring
  Ulykkesforsikring   25.517,00

TOTAL DKK 25.517,00

Indeksregulering:
Forsikringspræmien samt forsikringssummerne på dødsfaldsdækningen og invaliditetsdækningen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks 
for den private sektor (TOT Erhverv), der udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte 
indeks. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan indeksreguleringen fortsættes på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af 
Danmarks Statistik. Indeksreguleringen sker én gang om året ved hovedforfald.

Regulering:
Forskudspræmien beregnes ud fra det oplyste antal rejsedage for det kommende år. Ved forsikringsperiodens udløb skal det faktiske antal 
rejsedage for perioden oplyses, hvorefter præmien reguleres. Dog reguleres der kun i tilfælde over +/- 15 %. Forsikringen er baseret på 2.624 
rejsedage, uanset der står antal fuldtidsansatte i policen. 

Opsigelse:
Uanset ordlyden i vilkårene, er forsikringens opsigelsesvarsel 3 måneder. Forsikringen kan opsiges med minimum 3 måneders varsel til 
hovedforfald.

Dækningsomfang:
Forsikringen er tegnet som tillæg til erhvervsrejseforsikringen for Grønlands Selvstyre med policenummer SP1367735. Forsikringen omfatter 
alle ansatte i Grønlands Energiforsyning på tjenesterejse, herunder også feltarbejde.

Uanset vilkårenes ordlyd dækker denne forsikring:
- i forbindelse med bjergbestigning/klatring ifm. mærkning af fugle, indsamling af æg og lignende.
- i forbindelse med videnskablige ekspeditioner, f.eks. projekter i det nordlige Canada.

Forsikringen dækker tillige:
- skader sket ved kørsel med almindelige snetransporter (f.eks. snescoter/hundeslæde).
- ekspeditioner i Grønlandsområdet, herunder ekspeditioner til ubebyggede områder (indlandsisen/havisen/nationalparken) samt 
ekspeditioner i det nordlige Canada, Alaska og Sibirien. 
- skader sket i forbindelse med erhvervsmæssig beskæftigelse på rejsen.
- under frirejser som betales af forsikringstageren, for ansatte og disses pårørende, dækker policen alene under flyrejsen (inkl. forudgående og 
efterfølgende transport fra hjem til flyveplads) fra Grønland og Danmark og omvendt og internt i Grønland. Forsikringen dækker ikke under 
ophold mellem udrejse og hjemrejse.
- rejser i forbindelse med til- og fratrædelse.
- dykkerrejser (kategori 2 som rapporteres særskilt)

Geografisk område:
Kategori 1: Ved rejser mellem Danmark og Grønland, dækker forsikringen fra den forsikrede forlader sin bopæl i Grønland/Danmark for at 
påbegynde rejsen, til ankomst til bestemmelsesstedet i Danmark/Grønland samt retur fra bestemmelsesstedet til bopæl.
Kategori 2: Ved rejser i Danmark forstås rejser mindst 25 km fra hjem/arbejdsplads. Ved rejser i Grønland forstås rejser udenfor hjembyens 
faste vejnet.
Kategori 3: Ved rejser i øvrige verden forstås rejser med destination udenfor Grønland og Danmark, dækkende fra den forsikrede forlader sin 
bopæl for at påbegynde rejsen og indtil hjemkomst til bopælen.    

Det er noteret at forsikringstageren ikke er momsregistreret.

Her finder du standardiseret information om forsikringerne (IPID): if.dk/ipid
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Forsikringsoversigt
Forsikringsdetaljer

Forsikringsvilkår
Forsikringsdetaljer

Ulykkesforsikring 

Tillæg til rejseforsikring Årlig pris DKK 25.517,00   

Forsikret aktivitet: Uklassificeret branchekode

Antal fuldtidsansatte (Kollektiv Ulykkesforsikring): 
Type af arbejde Antal fuldtidsansatte

Øvrige 2.624

Ulykkesforsikring 25.517,00

Dækningsomfang:  I arbejdstiden

Ménerstatning 
Varigt mén:  Normal
Forsikringssum:  949.905 kr
Minimum varigt mén :  Fra 5 %

Dødsfaldserstatning 
Forsikringssum:  949.905 kr

Tandskade 
Forsikringssum:  Rimelige udgifter
Tyggeskade:  Dækket

Behandlingsudgifter 
Forsikringssum:  Rimelige udgifter
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Oplysninger om forsikringsgiveren

Medmindre andet oplyses, er forsikringsgiver:

If Skadeforsikring, CVR-nr. 24203212, 
filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige, Organisationsnummer 516401-8102,
Stamholmen 159, 2650 Hvidovre
www.if.dk

If yder ikke rådgivning som nævnt i § 15, stk. 1 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsformidlere.

Hvis du ønsker at klage over beslutninger truffet af If Skadeforsikring, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk

Ankenævnet for Forsikring behandler kun erhvervsmæssige tvister, hvis Nævnet finder, at disse ikke væsentligt 
adskiller sig fra private tvister. En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indgives på en særlig blanket, som du kan 
hente direkte hos Ankenævnet. En klagebehandling vil forudsætte betaling af et mindre gebyr, som vil blive 
refunderet, hvis klageren får medhold i sin klage eller hvis klagen afvises.

Hos If modtager ansatte, som efter danske regler distribuerer forsikringer, enten fast løn eller en kombination af 
fast løn og variabel løn.
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