Forsikring af flygtninge
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Dette notat handler om mulighederne for forsikring af flygtninge og
Rudersdal Kommunes handlingsmuligheder i denne forbindelse.

Beskæftigelse
Beskæftigelsessekretariatet

Det er frivilligt at tegne forsikring
Der er en række forskellige muligheder for at tegne private forsikringer i
Danmark. Det er et privat ansvar at tegne forsikring. Det er derfor
frivilligt, om man vil tegne forsikringer og kommunen kan ikke pålægge
borgere at tegne en forsikring. Tilsvarende kan kommunen heller ikke
tegne forsikringer på vegne af borgerne.
Rådgivning og vejledning om forsikring
Kommunen kan alene rådgive og vejlede borgerne om, at det danske
system er skruet sammen på en sådan måde, at de bør sikre sig ved at
tegne private forsikringer.
I den forbindelse er det særligt vigtigt at tegne en indbo- og
ansvarsforsikring, der dækker skader på andre personer og ting. Hvis
man ikke har ikke en ansvarsforsikring og kommer til at forvolde skade
på andre ting eller personer, kan man risikere at blive personligt
erstatningsansvarlig for meget store beløb.
De fleste indboforsikringer indeholder den vigtige, personlige
ansvarsforsikring. Der findes dog forsikringssselskaber, hvor man kan
købe en særsikilt ansvarsforsikring.
Det er også vigtigt at forsikre børn, da børn er selvstændigt
erstatningsansvarlige for de skader, de laver. Forældrene hæfter også
for skader, deres børn forvolder med et beløb på op til 7.500 kr.
De fleste indboforsikringer indeholder en selvstændig dækning af
ansvaret for de børn, der bor på adressen. Det er dog vigtigt at sikre
sig, at dette er tilfældet ved at spørge forsikringsselskabet.
Rudersdal Kommune anbefaler
Rudersdal Kommune anbefaler, at alle flygtninge i kommunen, som et
minimum tegner følgende forsikringer:
Indboforsikring (der indeholder den vigtige, personlige
ansvarsforsikring), evt. særskilt ansvarsforsikring
Børneansvarsforsikring, hvis der er børn
Evt. ulykkesforsikring/børneulykkesforsikring (dækker tandskade
mv.)
Ved deltagelse i tilbud efter beskæftigelseslovgivningen
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Når flygtninge deltager i tilbud efter beskæftigelseslovgivningen i
kommunen, er de forsikret af kommunen. Det gælder både skader, de
selv kan komme ud for, og skader de forvolder.

Forsikringer man derudover kan vælge at tegne i Danmark
Det er derudover muligt at tegne en række andre, frivillige forsikringer:
Hus- og grundejerforsikring
Kaskoforsikring for motorkøretøj
Personlig ulykkesforsikring
Livs- og pensionsforsikring (erhvervsevnetabsforsikring)
Helbreds- eller sundhedsforsikring
Rejseforsikring, vigtig ved rejser til udlandet inklusiv inden for EU
Børneulykkkesforsikring
Lovpligtige forsikringer
Der findes herudover en række forsikringer, der er lovpligtige og som
man har pligt til at tegne, hvis man anskaffer sig en bil, hund, hest,
motorcykel, scooter eller knallert. De indeholder alle en særlig,
lovpligtig ansvarsforsikring.
Deltagelse i de fleste, almindelige sportsgrene er normalt dækket af
indboforsikringen, som også indeholder en ansvarsforsikring.
Der kan være undtagelser ved visse sportsgrene, som for eksempel
skiløb eller kampsport, hvor der kan være behov for en særlig
forsikring. Børn kan ikke forsikres imod skader, der sker ved sport.
Når flygtningen flytter i permanent bolig
Rudersdal Kommune anbefaler, at der tegnes indboforsikring med
personlig ansvarsforsikring, samt børneansvarsforsikring, hvis der er
børn. Der kan evt. tegnes børneulykkesforsikring.
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