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Studerende er omfattet af
ulykkesforsikring
Studerende, der er medlem af VMF, er
omfattet af en gruppeulykkesforsikring i
forsikringsselskabet Chubb.
Under studiet dækker denne forsikring,
hvis den studerende kommer ud for en
ulykke og får tilkendt et mén. Det vil sige,
at man bliver vurderet med en procent for,
hvor invalid man vurderes at være blevet
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efter ulykken. Ulykkesforsikringen udbetaler erstatning fra 5 % mén og derover.
Hvad gælder for dyrlægestuderende i praktik?
Når en studerende er i praktik i en dyrlægepraksis i Danmark, dækker VMF-ulykkesforsikringen også – men herudover vil
den dyrlægestuderende på arbejdspladsen
også skulle være dækket af praksis’ lovpligtige arbejdsskadeforsikring samt praksis’ erhvervs- og produktansvarsforsikring.
Det er op til praksisejer at sørge for at
tælle de timer pr. år, hvor de har en studerende i praktik, med på den årlige reguleringsopgørelse fra Willis Towers Watson.
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Praksisejer kommer ikke til at betale mere
end for det antal timer, praksis faktisk har
haft en studerende i praktik.
Såfremt praksis ved årsskiftet ikke regner med at skulle have studerende i praktik, men alligevel får det i løbet af året, da
vil de pågældende studerende være forsikret frem til årsskiftet. Praksis skal huske
at tælle de timer pr. år, hvor de har en studerende i praktik, således de kommer med
på den årlige reguleringsopgørelse fra Willis Towers Watson.
Når en studerende er i praktik i
en praksis, indgår de på lige fod
med de ansatte – også forsikringsmæssigt. Det vil sige, at
kommer de til at lave skade på et
dyr, vil det være praksis’ erhvervsog produktansvarsforsikring, der
skal dække. Hvis de kommer til at
skade en kollega, vil det være
praksis’ arbejdsskadeforsikring,
der skal dække skaden og/eller
erhvervsansvarsforsikringen.
Kommer den studerende til at
ødelægge en ting/udstyr/andet i
praksis, er det praksis’ løsøreforsikring,
der skal erstatte dette, eller praksisejer
selv, hvis genstanden ikke er forsikret.
Den studerende kan kun risikere at skulle
stå til ansvar for noget, som de ødelægger
ved forsæt (ødelægger med vilje). Der er
ingen forskel på, om man er i praktik i første semester eller sidste semester. Forsikringsmæssigt er dækningen ens.
Praktik i udlandet
For studerende i praktik i udlandet i en
periode på under 1 år dækker ulykkesforsikringen på samme vilkår som i Danmark, så længe den studerende er medlem af VMF.

Herudover skal den studerende være
opmærksom på, hvilke specielle regler der
gælder for det pågældende land, fx i forhold til selvbetaling hos læge/hospital, og
om den udenlandske praksis/praktikvært
kræver specielle forsikringer af den studerende, fx en erhvervsansvarsforsikring
eller en sygeforsikring.
Ved medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening er alle studerende, som ønsker
praktikophold i udlandet i praksis, automatisk dækket af en erhvervsansvarsforsikring. Dækning er dog under forudsætning af, at den studerende samtidig har
tegnet en indboforsikring hos Tryg via
speciel aftale for Den Danske Dyrlægeforening.
Er man på et selvbetalt studieforløb i
udlandet, fx som frivillig i en NGO-organisation på et dyrehospital i Indien, vil
erhvervsansvarsforsikringen ikke dække,
medmindre opholdet kan karakteriseres
som praktikophold i forbindelse med
uddannelsen til dyrlæge.
Generelt anbefales det for alle, der
tager på praktikophold i udlandet, at sikre
sig forsikringsdækning af følgende:
- Medbragt indbo og bagage
- Sygdom og lægebesøg, herunder
hospitalsbesøg og tandlægebesøg
- Privatansvar og sikkerhedsstillelse/
kaution.
Man kan via en studenterforsikring tegne
dækning for det hele, herunder en yderligere ulykkesforsikring, hvis ønsket. Læs
mere om dette i Willis’ og Chubbs brochure om studenterforsikringer
bit.ly/2DS2cFd 

