MEDHJÆLPERFORSIKRING
– passer på dem, der passer på dig

Vi ved, at hverdagen som handicappet eller kronisk syg kræver
noget ekstra. Ekstra hænder til at hjælpe, støtte og få dagligdagen til
at fungere. Medhjælperne er ofte en helt uundværlig del af hverdagen
– derfor er det også vigtigt at være ordentligt sikret mod eventuelle
uheld og skader.

Særlige fordele
• Du står ikke alene ved en skade.
Har du tilvalgt rejseforsikring, er det
muligt at få en anden hjælper på din
ferie, hvis din medhjælper bliver syg
eller kommer til skade

Forsikringen er specielt udviklet til BPA-ordning §95 og §96 m.m.
– og er vigtig for dig, der er arbejdsgiver for din medhjælper. Ofte er
det ikke det første, man tænker over, når man som handicappet modtager hjælp – men du er faktisk forpligtet til at sikre din medhjælper.
Det kan vi hjælpe dig med.

Hvad dækker forsikringen?

Tilvalg til forsikringen

• Du er dækket, hvis din medhjælper
bliver ramt af arbejdsulykker eller 		
erhvervssygdomme
• Forsikringen indeholder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring,
som dækker personskader på din 		
medhjælper
• Ansvarsforsikringen dækker uagtsomme skader, som medhjælperen
forvolder over for andre i arbejdssammenhæng

• Du har mulighed for at udvide
forsikringen med rejseforsikring
for dine medhjælpere

Enkle og overskuelige produkter

For at gøre det så enkelt og overskueligt som muligt, for dig som kunde, har vi valgt,
at vores produkter skal være så brede og dækkende, at de imødekommer langt
størstedelen af de behov, som typisk opstår. Læs mere om dine fordele og se de fulde
vilkår på hgf.dk eller ring til os på 70 23 63 61.

Helkundefordele giver rabat
Du kan med fordel samle dine forsikringer ét sted – det betaler sig. Du får nemlig
10 % rabat, når du har din indboforsikring samt en af følgende forsikringer hos os:
Ulykkesforsikring, bilforsikring, hus- eller fritidshusforsikring. Desuden har du kun én
selvrisiko ved skader, der involverer flere forsikringer – og kun ét sted, du skal ringe til,
hvis skaden sker. Enkelt og overskueligt.

Kontakt os
70 23 63 61
Hverdage fra kl. 08.30 - 16.00
hgf.dk
info@hgf.dk

