Alpha Insurance A/S under konkurs - CVR-nr. 21064440
Information til forsikringstagere og skadelidte – tillæg til meddelelse om konkurs udsendt af kurator for
konkursboet.
Særlig information vedrørende forsikringer tegnet i Alpha Insurance tilknyttet produkter købt via
bruttolønsordning.

Ophør af eksisterende forsikringsaftaler
Alpha Insurance A/S blev den 8. maj 2018 taget under konkursbehandling ved dekret afsagt af Sø- og
Handelsrettens Skifteret. Det betyder i henhold til dansk ret, at All Risk forsikringen tilknyttet ovennævnte
produkt, ophører 3 måneder efter konkursdekretets bekendtgørelse i Statstidende d. 11. maj 2018, det vil
sige den 11. august 2018.
Dækning fra konkursboet er i alle tilfælde behæftet med betydelig usikkerhed, idet der endnu ikke er overblik
over boets midler og dermed den forholdsmæssige andel, som en kreditor kan få. Fuld dækning fra
konkursboet kan ikke forventes.

Forsikringen er ikke omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber
Forsikringsaftalen tilknyttet produkter købt via en bruttolønsordning er indgået mellem din arbejdsgiver og
udbyderen af bruttolønsordningen, de betragtes derfor ikke som en privatforsikring. Dette betyder at
forsikringsordningen ligger uden for Garantifondens dækningsområde, og et krav om dækning af skader
og/eller returpræmie kan dermed ikke rettes mod Garantifonden. I stedet kan krav rettes mod konkursboet –
se herunder:

Anmeldelse af skade
Hvis der sker en af forsikringsdækningen omfattet skade på dit forsikrede produkt, skal du anmelde den ved
at følge anvisningen i dine forsikringsbetingelser. Du kan blive bedt om at betale reparationsomkostningerne.
Behandlingen af skaden vil i første omgang ske hos den skadebehandler der er tilknyttet
forsikringsordningen.
Hvis skadebehandleren anerkender skaden, vil konkursboet automatisk blive orienteret hvorefter
forsikringstager modtager en bekræftelse på kravets registrering i konkursboet. Herefter vil kravet skulle
afvente en endelig fordringsprøvelse og senere udlodning af dividende ved boets afslutning.
Hvis skaden ikke anerkendes af skadebehandleren, kan du anmelde kravet over for konkursboet.
Anmeldelse kan ske via hjemmesiden www.alphagroup.dk eller på e-mail: alpha@kammeradvokaten.dk.
Det kan dog forventes, at konkursboet vil afvise kravet i overensstemmelse med skadebehandlerens
afgørelse i forbindelse med en endelig fordringsprøvelse.
Bemærk, at kun skader med hændelsesdato frem til og med d. 11. august 2018 kan anmeldes til
konkursboet.

Anmeldelse af krav om returpræmie
Returpræmie er den del af den forudbetalte præmie, der vedrører den del af aftaleperioden, hvor der ikke
længere er forsikringsdækning, som følge af konkursen.
Da forsikringsaftalen tilknyttet produkter købt via en bruttolønsordning er indgået mellem din arbejdsgiver og
udbyderen af bruttolønsordningen, skal anmeldelse af krav om returpræmie ske fra din arbejdsgiver.
Anmeldelse af returpræmie skal ske på hjemmesiden www.alphagroup.dk, hvor der findes en webformular
og en vejledning i anmeldelse.

