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Meddelelse nr. 1 til arbejdsgivere med en dansk ar-
bejdsskadeforsikring hos Alpha Insurance A/S (nu Al-
pha Insurance A/S under konkurs) 

Alpha Insurance A/S under konkurs – CVR-nr. 21064440 – meddelelse om bortfald af 
arbejdsskadeforsikringer 
 
Alpha Insurance A/S blev den 8. maj 2018 taget under konkursbehandling ved dekret afsagt 
af Sø- og Handelsrettens Skifteret. Undertegnede, advokat Boris Frederiksen, blev af skifte-
retten udpeget som kurator. 
 
Finanstilsynet inddrog den 31. maj 2018 Alpha Insurance A/S koncession til tegning af ar-
bejdsskadeforsikringer efter den danske arbejdsskadesikringslov, jf. nugældende lovbekendt-
gørelse nr. 216 af 27. februar 2017. Dette har en række konsekvenser for dig som arbejdsgi-
ver, ligesom vi også ønsker at orientere om muligheden for returpræmie. 
 
1. DU SKAL SOM ARBEJDSGIVER TEGNE EN NY ARBEJDSSKADEFORSIK-

RING 

Det følger af Deres policebetingelser afsnit 11, at Deres forsikring bortfalder fra datoen for 
Alpha Insurance A/S koncessions ophør. Deres forsikring er dermed bortfaldet pr. den 31. 
maj 2018. 
 
For at opfylde sikringspligten efter arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 1, skal du derfor 
som arbejdsgiver tegne en ny arbejdsskadeforsikring hurtigst muligt. Efter lovens § 52 hæfter 
du som udgangspunkt selv for udgifter i forbindelse med eventuelle arbejdsgiver, hvis du ikke 
har en forsikring. For yderligere oplysninger henviser vi til Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
rings orientering af 31. maj 2018 på hjemmesiden: https://aes.dk/da/Presse-og-nyheder/Ny-
hedsarkiv/2018/31_maj_Alpha_Insurance.aspx.     
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2. SKADER ANMELDT TIL OG MED KONCCESIONENS INDDRAGELSE 

Som arbejdsgiver medfører koncessionens inddragelse ingen konsekvenser for jer i forhold 
til allerede anmeldte skader. For yderligere oplysninger henviser vi til Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikrings orientering af 31. maj 2018 på hjemmesiden: https://aes.dk/da/Presse-og-ny-
heder/Nyhedsarkiv/2018/31_maj_Alpha_Insurance.aspx.    
 
3. SKADER, DER SKAL ANMELDES EFTER KONCCESIONENS INDDRA-

GELSE 

Skal du som arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade, skal det ske via EASY. For yderligere 
oplysninger henviser vi til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings orientering af 31. maj 2018 på 
hjemmesiden: https://aes.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2018/31_maj_Alpha_Insu-
rance.aspx.      
 
4. MULIGHEDEN FOR RETURPRÆMIE 

Arbejdsskadeforsikringer er ikke omfattet af den dækning, der ydes af Garantifonden for ska-
deforsikringsselskaber. Krav på returpræmie skal derfor anmeldes til Alpha Insurance A/S 
under konkurs. Anmeldelsen skal ske elektronisk via hjemmesiden https://alphagroup.dk/, 
som er ved at blive gjort klar til dette. Vi forventer at hjemmesiden er klar til at modtage 
anmeldelser inden for 14 dage. Web-formularen vil indeholde de oplysninger, der skal gives 
sammen med anmeldelsen, og det er meget vigtigt, at oplysningerne indtastes korrekt. Hvis 
oplysningerne ikke er korrekte, kan krav på returpræmie ikke behandles eller imødekommes. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Boris Frederiksen 
– Partner, Advokat (H) 


