Graduate School of Science and Technology/GSST, Aarhus Universitet, 31/01-2019

Forsikring under ph.d.-studiet
Bemærk venligst
•
•

At der i det følgende skelnes mellem ph.d.-studerende, som er indskrevet på Aarhus Universitet,
og ph.d.-studerende, som er ansat på universitetet.
Der skal desuden skelnes mellem ph.d.-studerende, som er ansat i en studenterunderviser
stilling, og ph.d.-studerende, som er ansat som ph.d.-stipendiater. I det følgende refererer
begrebet ”ansat” kun til ph.d.-stipendiater, og ikke til ph.d.-studerende, som er ansat i en
studenterunderviserstilling.
Som regel er ph.d.-studerende med en kandidatgrad ansat på universitet som ph.d.-stipendiater
dvs. ph.d.-studerende på 5+3-ordningen; 3+5-ordningen, del B og 3+5-ordningen med f.eks. 12
måneders merit, del B.
Er du i tvivl om, hvorvidt du er indskrevet eller ansat som ph.d., så kontakt Graduate School of
Science and Technology/GSST.

Generelt
Alle ph.d.-studerende opfordres til at tegne en personlig heltidsdækkende ansvars- og ulykkesforsikring.
For nærmere information og hjælp til at tegne en forsikring se: IAS, insurance.

Hvem er dækket?
•

•

•

Ph.d.-studerende, som er ansat ved Aarhus Universitet, er under deres ansættelse dækket af
universitetets selvforsikringsforpligtelser efter Arbejdsskadesikringsloven. Læs mere om
forsikringsforhold på Aarhus Universitet her.
Ph.d.-studerende, som er ansat i en studenterunderviserstilling, vil i denne stillings arbejdstimer,
være dækket af universitetets selvforsikringsforpligtelser efter Arbejdsskadesikringsloven. Læs
mere om forsikringsforhold på Aarhus Universitet her.
Ikke indskrevne udenlandske gæste-ph.d.-studerende er dækket af Aarhus Universitets
selvforsikringsforpligtelser under deres ophold ved AU. Disse ph.d.-studerende opfordres dog
stadig til selv at tegne en personlig ansvars- og ulykkesforsikring. For nærmere information og
hjælp til at tegne en forsikring se: IAS, insurance

Hvem er ikke dækket?
•

•

Indskrevne ph.d.-studerende, som ikke er ansat ved Aarhus Universitet, er ikke dækket af Aarhus
Universitets forsikringsforpligtigelser. Indskrevne ph.d.-studerende, som ikke er ansat ved Aarhus
Universitet, kan dog godt være dækket under en tjenesterejse, efter Statens
Tjenesterejseforsikring, såfremt visse betingelser er opfyldt – se punktet ”Tjenesterejser” herom.
Ph.d.-studerende, som har fået en forlængelse af deres indskrivningsperiode uden forlængelse af
deres ansættelse, er ikke dækket af Aarhus Universitets forsikringsforpligtelser, når deres
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•

ansættelse ophører. Disse ph.d.-studerende opfordres til at tegne en personlig heltidsdækkende
ansvars- og ulykkesforsikring.
Selvfinansierede ph.d.-studerende, som er indskrevet på ph.d.-studiet ved Aarhus Universitet,
herunder f.eks. CSC-stipendiater og erhvervs-ph.d.-studerende, er ikke forsikret af Aarhus
Universitet. Disse ph.d.-studerende skal selv tegne en personlig heltidsdækkende ansvars- og
ulykkesforsikring.

Hvordan er man dækket?
•

For ph.d.-studerende som er dækket af Aarhus Universitets selvforsikringsforpligtelser efter
Arbejdsskadesikringsloven, er forsikringsbetingelserne følgende: Bekendtgørelse af lov om
arbejdsskadesikring

Hvornår er man dækket?
•

Ifølge Arbejdsskadesikringsloven ydes der erstatning og godtgørelse ved tilskadekomst, når skaden
er forårsaget af arbejdet eller de forhold arbejdet foregår under. Den endelige vurdering foretages
af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Tjenesterejser til udlandet
Hvem er dækket?
•

•

Ph.d.-studerende, som er ansat ved Aarhus Universitet, er altid dækket af
tjenesterejseforsikringen, såfremt de rekvirerer et rejseforsikringskort, og institutlederen på
forhånd har godkendt rejseaktiviteten som en tjenesterejse. Bemærk at institutlederen eller en
anden fra instituttet skal være vidende om alle tjenesterejse aktiviteter.
Indskrevne ph.d.-studerende, som ikke er ansat på Aarhus Universitet, kan være dækket af
tjenesterejseforsikringen, hvis Aarhus Universitet helt eller delvist dækker den ph.d.-studerendes
rejseudgifter, og rejseaktiviteten er godkendt af institutlederen. For yderligere information, se:
Vejledning om rejseforsikring
Hvis den ph.d.-studerende kan dækkes af tjenesterejseforsikringen, og ønsker det, skal den ph.d.studerende rekvirere et rejseforsikringskort (se nedenfor). Hvis den ph.d.-studerende ikke kan
dækkes af tjenesterejseforsikringen under rejseaktiviteten, opfordres den ph.d.-studerende til at
tegne en privat forsikring herfor.

Hvordan bliver man dækket?
•

•
•

Ph.d.-studerende, som kan og ønsker at blive dækket af tjenesterejseforsikringen, skal inden
rejsen rekvirere et rejseforsikringskort. Læs om dette på AUs hjemmeside om rejseforsikring
under fanen ”Bestilling og udlevering af rejseforsikringskort”
Forsikringsbetingelser, skadevejledning mv. medfølger ved modtagelse af forsikringskortet.
Se mere om rejseforsikringsbetingelserne her:
Vejledning om rejseforsikring og Rejseforsikring under statslige tjenesterejser mv. i udlandet
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•

Bemærk: For at være gyldigt skal rejseforsikringskortet være påført Aarhus Universitets CVRnummer (31 11 91 03) samt korthaverens underskrift.

Hvor og hvornår er man dækket?
•
•
•

•

•

•

Rejseforsikringskortet har ingen udløbsdato og gælder så længe, man er tilknyttet Aarhus
Universitet.
Rejseforsikringen gælder uanset rejsens varighed.
Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt, man forlader sin bopæl/arbejdsplads for at foretage en
rejse til udlandet. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopæl/arbejdsplads, eller når
dækningsperioden (ved rejsens ophør) udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Rejseforsikringen
dækker ikke mellem bopælen og arbejdspladsen.
Rejseforsikringen dækker på hele tjenesterejsen, dvs. også om natten og i weekenden. Vær dog
opmærksom på, at rejseforsikringen ikke dækker deciderede feriedage under rejsen. Ønsker man
forsikring under feriedagene kan der tegnes en rejseforsikring herfor med rabat under punktet
"Supplerende Feriedage" på www.erf.dk/tjenesterejser (Kundenr. = 41826614, Adgangskode =
41662814).
Geografisk dækker rejseforsikringen samtlige rejser, bortset fra rejser, der enten alene sker internt i
Danmark eller i Grønland eller på Færøerne. Dog er rejser mellem Bornholm og det øvrige Danmark
via Sverige ikke omfattet af forsikringen.
Da forsikringskortet tjener som legitimation for, at indehaveren er omfattet af forsikringen, må
kortet ikke misbruges. Rejseforsikringskortet må kun anvendes, hvor Aarhus Universitet
v/institutlederen på forhånd har godkendt rejseaktiviteten. Kortet må ikke anvendes på private
rejser.

Andet
•

Vær opmærksom på, at rejseforsikringen ikke dækker ansvar og skader i forbindelse med lejede
biler under rejsen. Ph.d.-studerende bør derfor tilkøbe en forsikring til dette formål, hvis bil lejes.

Skadesanmeldelser
•

•

Eventuelle skadesanmeldelser sker på blanketter, der kan hentes på Europæiskes hjemmeside
https://www.europaeiske.dk/statens-tjenesterejseforsikring. Skadesanmeldelsen skal være
underskrevet af Aarhus Universitet, dvs. institutlederen og Regnskabskontoret, inden den
fremsendes til Europæiske.
Forældelsesfristen for at anmelde skader er 3 år fra skadesdatoen, såfremt den ph.d.-studerende
var ansat og hørende under forsikringsordningen på det pågældende tidspunkt.
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Gæste-ph.d.-studerende
•

•

Ikke indskrevne udenlandske gæste-ph.d.-studerende er dækket af Aarhus Universitets
selvforsikringsforpligtelser under deres ophold ved Aarhus Universitet. Disse ph.d.-studerende
opfordres dog stadig til selv at tegne en personlig ansvars- og ulykkesforsikring. For nærmere
information og hjælp til at tegne en forsikring se: IAS, insurance
Selvfinansierede ph.d.-studerende, som er indskrevet på ph.d.-studiet ved Aarhus Universitet med
egen finansiering, herunder f.eks. CSC-stipendiater, er ikke forsikret af Aarhus Universitet. Disse
ph.d.-studerende skal selv tegne en personlig heltidsdækkende ansvars- og ulykkesforsikring.
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