
Lad os gøre dansk landbrug sikrere 
Landbruget er en af de farligste brancher at arbejde i. Hver anden arbejdsulykke i Danmark 
med dødelig udgang sker i landbruget. Derudover sker der hundredvis af andre alvorlige 
arbejdsulykker, der ofte betyder månedlange sygemeldinger.

Arbejdsliv: Sådan hjælper vi dig, når skaden er sket 
Har du selv eller en ansat været ude for en arbejdsulykke, kan det være svært at holde 
hovedet koldt. Og der er meget at holde styr på, når Arbejdstilsynet og måske endda politiet 
dukker op. Din rådgiver hjælper dig med at håndtere myndighedernes reaktion og eventuelt 
med at justere arbejdsgange eller -miljø for at undgå lignende uheld fremover

Vi arbejder døgnet rundt og 
er altid klar til at hjælpe dig. 
Brug hjemmesiden eller bare 
ring — døgnet rundt.

 y  Få besøg af en SEGES-konsulent 

 y  Få hjælp til at håndtere myndighederne og deres eventuelle krav til dig

 y  Det hele bliver mellem dig og din rådgiver og påvirker ikke din forsikring

 y  En uvildig SEGES-rådgiver gennemgår forløbet på ulykkesstedet med dig og  
drøfter eventuelle forbedringsmuligheder 

 y  Du får demonstreret forskellige værktøjer, hvorefter I eventuelt fastlægger en  
handlingsplan

 y  Det I taler om, forbliver mellem jer og påvirker ikke din forsikring
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Gratis udvidelse af din arbejdsskade-
forsikring i samarbejde med SEGES.

 y  Personlig rådgivning: Din 
assurandør kommer igen år 
efter år - så kender du os, og 
vi kender dig

 y  Tilfredse kunder: Tusinder af 
gode historier på Trustpilot 
siger det hele 

 y Digitalt overblik: Tjek  
forsikringer og se status 
på skader online

Derfor skal du vælge os

Arbejdsliv

Ulykken er dobbelt, 
hvis du ikke lærer af den 

Kontakt

Ring til os på
44 74 71 12
eller skriv til
landbrug@topdanmark.dk

www.topdanmark.dk/landbrug 

Arbejdsliv er helt gratis for dig og en god mulighed for at forebygge en gentagelse af ulyk-
ken og for at etablere et effektivt personskadeberedskab. 

Arbejdsliv er en del af Arbejdsskadeforsikringen
Uanset om du har en frivillig eller lovpligtig arbejdsskadeforsikring i Topdanmark Landbrug, 
omfatter den fra 1. januar 2017 udvidelsen Arbejdsliv.
 


