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Erstatning og kreditorbeskyttelse

I sommeren 2011 blev jeg kontaktet af en mand, som i slutningen af 90'erne var
kommet alvorligt til skade med sit ben. Han var som direkte følge af denne skade
blevet tilkendt førtidspension.

Manden, som jeg kalder Kim, kontaktede mig, fordi familien var økonomisk trængt,
og han havde svært ved at orientere sig i det sociale regelsæt omkring førtidspen-
sion.

Kim var udlært maskinarbejder og havde fået sit ben i klemme i en maskine. Det
medrøte en alvorlig knusningslæsion og mange operationer.

Kims førlighed blev alvorligt påvirket, og han kan i dag alene bevæge sig rundt med
hjælp af krykkestokke.

På grund af sine smerter og sine vanskeligheder med at bevæge sig blev han i 2001
tilkendt almindelig forhøjet førtidspension. 6 måneder senere blev han tilkendt er-
statning for tab af erhvervsevne fra Arbejdsskadestyrelsen, der vurderede hans
erhvervsevnetab til 50 %. Denne erstatning har Kim fået udbetalt som månedlige
beløb.

Arbejdsskadestyrelsens erstatning var for Kim et kærkomment supplement til hans
førtidspension. Desværre for Kim blev 30% af erstatningen modregnet i hans før-
tidspension, hvilket ganske naturligt reducerede effekten af erstatningen.

Kim og hans familie havde som følge af ulykken været nødt til at leve meget spar-
sommeligt. Trods ihærdige besparelser begyndte regningerne at hobe sig op, og
kreditorerne bankede på Kims dør.

Heldigvis er der for Kim og hans familie en god løsning på de økonomiske proble-
mer.

Når man bliver tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne på 50% eller mere, bliver
beløbet udbetalt som en løbende ydelse en gang pr. måned. Denne ydelse bliver
modregnet i de fleste former for sociale ydelser, og den er ikke kreditorbeskyttet.

Denne løbende ydelse kan efter anmodning blive kapitaliseret, hvilket betyder, at
de løbende erstatninger kan blive udbetalt som et engangsbeløb. Man kan dog kun
få kapitaliseret ydelser svarende til erstatningen for tab af erhvervsevne på op til
50 % - resten, hvis man får erstatning for mere end 50 % erhvervsevnetab, bil
fortsat skulle udbetales som løbende ydelser.



Side 2

Der er taget forbehold for skat i erstatningsbeløbet, og da der er tale om en en-
gangsydelse, kan beløbet ikke modregnes i sociale ydelser. Erstatningsbeløbet kan
ved en simpel henvendelse hos banken blive kreditorbeskyttet og således fredes fra
eventuelle kreditorer.

I Kims tilfælde medførte anmodningen om kapitalisering af Kims erstatning, at han
fik udbetalt et engangsbeløb på kr. 1.100.000. Erstatningen blev indbetalt på en
kreditorbeskyttet konto (en såkaldt §513 konto).

Med erstatningen kunne Kim og hans familie betale gælden i huset og få noteret i
tingbogen, at huset var betalt for kreditorbeskyttede midler, hvilket medførte, at
huset ikke længere kunne gøres til genstand for udlæg hos kreditorerne.

Kapitaliseringen af erstatningen betød også, at Kim ikke længere fik en månedlig
udbetaling, som skulle modregnes i hans førtidspension.

Ved min gennemgang af Kims arbejdsskadesag opdagede jeg, at Kim omkring år
2007 havde fået forhøjet sin førtidspension på grund af en forværring af hans skade
efter arbejdsulykken. Det betød, at vi anmodede om genoptagelse af Kims arbejds-
skadesag. Arbejdsskadestyrelsen vurderede, at Kim var berettiget til en forhøjelse
af sin erstatning for tab af erhvervsevne – med tilbagevirkende kraft fra 2007.
Derfor får Kim nu igen en mindre månedlig erstatning.

Kim har med sin engangserstatning på kr. 1.100.000 sikret familiens bopæl og ryd-
det op i gælden og kreditorerne, og han får nu suppleret sin pension med erstat-
ningen fra Arbejdsskadestyrelsen. Familien kan nu med i hvert fald økonomisk ro i
sjælen gå sommeren i møde.


