ULYKKEFORSIKRING

Vi dækker,
hvis du pludselig kommer til skade

Hvis du kommer til skade, skal
du ikke betvivle, om din
ulykkesforsikring dækker.
Derfor har vi indført en helt enkel
definition af en ulykke:
En ulykke er en pludselig
hændelse,
der forårsager personskade

Det er klar tale. Så er
spørgsmålet blot, hvordan du
ønsker at være forsikret.

Invaliditet og død
Forsikringen dækker efter det
enkle princip, at vi i fællesskab
fastsætter en forsikringssum, og
din erstatning svarer til din
méngrad. Får du for eksempel
12 % mén, får du 12 % af
forsikringssummen udbetalt.
Du kan også vælge en dækning,
så du ved en méngrad på 30 %
eller derover, får dobbelt
erstatning.

Børneulykke
Børn lever et aktivt liv, så en
Ulykkesforsikring er ekstra vigtig
for dem. Forsikringen dækker
døgnet rundt, indtil dine børn
fylder 18 år.
Ud over ulykke dækker
forsikringen, hvis dine børn skulle
få mén af meningitis,
eller hvis de bliver helt
blinde som følge af sygdom.

5 eller 8% méngrad
Som udgangspunkt får du en
erstatning, hvis du får minimum
8 % mén af en ulykke. Lavere
méngrad medfører yderst
sjældent en egentlig
begrænsning i din livsførelse.
Hvis du alligevel ønsker
erstatning helt fra 5 %, er det dog
også en mulighed, blot er
præmien højere.

Tandlæge og anden
Specialbehandling
Vi dækker behandling af
tandskader, hvis du ikke har ret
til dækning fra anden side. Her
går vi ikke ud fra en
forsikringssum, men vi dækker
rimelige udgifter efter regning.

Fysioterapeut og
kiropraktor
Du har mulighed for at udvide
forsikringen, så den dækker
behandlingsudgifter. Med denne
dækning er udgifter til
fysioterapeut og kiropraktor
dækket.
Det kræver blot en
lægehenvisning og – naturligvis –
at udgifterne skyldes en
dækningsberettiget
skade.

Fritid eller heltid

Sikkerhed til de efterladte

Hvis du er dækket af Lov om
Arbejdsskadeforsikring i din
arbejdstid, kan du nøjes med en
fritidsulykkesforsikring.
Hvis ikke, har du brug for en
heltidsdækning. Her er det
vigtigt, at forsikringen
passer til dit erhverv.

Dødsfald er aldrig rar at tænke
på, men det er alligevel en god
ide at overveje den økonomiske
situation, hvis det værst
tænkelige sker.
Med en kombinationsforsikring
kan du sikre dine efterladte en
skattefri sum penge, hvis du dør,
før du bliver 65 år.
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