
Vigtig information
Tilknyt jeres nye forsikringspolice i EASY
Kære Kunde, 
Velkommen som forsikret i Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur, der repræsenterer AXA France Vie 
i Danmark. 

Vi vil med denne korte vejledning hjælpe til, at I modtager den bedste service, hvis jeres virksomhed 
bliver ramt af en arbejdsskade. Det forudsætter, at I opdaterer jeres forsikringspolice i virk.dk’s 
elektroniske anmeldersystem ”EASY”, hvor alle arbejdsskader skal registreres.

Når du som arbejdsgiver har tegnet forsikring eller skiftet forsikringsselskab, skal det registreres 
i EASY. Dette gøres for at sikre, at skadeanmeldelsen samt skadeoplysningerne sendes til det rette 
forsikringsselskab. 

Anmelder din virksomhed  en arbejdsskade, bliver den behandlet af vores samarbejdspartner CCN 
Danmark – Claims Corporation Network: www.claimscorpnetwork.com/ccn-denmark

Hvis det rette policenummer/forsikringsselskab ikke fremgår i EASY modtager CCN Danmark ikke 
skadeanmeldelsen. Sagsbehandlingstiden vil som konsekvens blive forlænget til gene for både skadelidte 
og arbejdsgiver. Derfor anmoder vi om, at I hurtigst muligt opdaterer jeres forsikringsdetaljer i EASY.

Med venlig hilsen
Paul Nielsen-Hannerup
Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur A/S

På næste side i denne vejledning finder du en trin-for-trin guide til hvordan, du tilknytter en ny 
forsikringspolice i EASY.

Anmod om rettigheder i EASY

Se video

Herlev Ringvej  2 C, 3.sal
DK-2730 Herlev
Telefon +45 53 53 82 40
www.danskarbejdsskadeforsikring.dk

Vær opmærksom på, at kun en medarbejder, som har fået tildelt administrator-rettighed, 
kan tilføje eller ændre forsikringspolicer i EASY. 

Tilknyt ny forsikringspolice i EASY

Se video

http://www.claimscorpnetwork.com/ccn-denmark
https://youtu.be/ffAT8imYAOM
https://www.youtube.com/watch?v=ffAT8imYAOM
https://youtu.be/Lob2_RcxROk


Tilknyt ny forsikringspolice
– Trin-for-Trin

Log på EASY med din medarbejdersignatur via 
https://virk.dk/myndigheder/stat/AES/selvbetje-
ning/Anmeldelse_af_arbejdsulykke/
og vælg ”Start”
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Vælg ”Tilknyt forsikring” i menuen yderst til 
venstre.

Klik på + ”Tilknyt ny forsikring”.

Vælg AXA France Vie - C/O DASF. Angiv 
jeres policenummer og policens startdato. 
Begge dele kan I finde på jeres 
forsikringscertifikat. I er også meget 
velkommen til at kontakte Mondo Forsikring 
formidler på telefon på +45 31 68 45 00 eller 
på info@mondoforsikring.dk, hvis I har nogle 
spørgsmål.

Angiv slutdato på virksomhedens 
forhenværende arbejdsskadeforsikring. Klik 
på ”Ret police”.

Vær opmærksom på, at du skal have administratorrettigheder for at kunne udføre nedenstående handlinger i EASY.
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