ULYKKEFORSIKRING

Sådan dækker vi dig
Behandlingsudgifter
Forsikring Danmark betaler med
tilvalget ”Behandlingsudgifter”
for udgifter, du måtte have til
f.eks. kiropraktor, mens din
méngrad fastsættes.
Det betyder at du får de
behandlinger du har brug for, og
ikke kun et fastsat antal.
Dobbelterstatning
I særligt alvorlige ulykkestilfælde,
hvor der bliver konstateret et
mén på 30 % eller derover,
fordobler vi din erstatning.
Det betyder, at skulle du komme
alvorligt til skade, sørger vi for at
du får en ekstra høj udbetaling til
at klare dine udgifter, mens du
f.eks. ikke kan komme på
arbejde.

Invaliditetsdækning
Du bestemmer selv hvor høj din
invaliditetssum skal være, op til
3.000.000 kr.
Skulle du være så uheldig at
komme alvorligt til skade, og få
et varigt mén, vil du få udbetalt
en erstatning tilsvarende ménet i
procent.
Hos Forsikring Danmark er det
uvildige læger der afgør dit mén.
Dødsfaldsdækning
I tilfælde af at du afgør ved
døden i forbindelse med et
uheld, vil Forsikring Danmark
udbetale det valgte beløb op til
1.000.000 kr.

OBS! Husk at oplys os hvis du kører motorcykel. Det skal der være
særlig dækning for.
Begynder dit barn f.eks. til karate eller anden form for sport, er
det en god idé at forhøre dig, om dette er en ”farlig sport”. Så er
der nemlig brug for en særlig dækning.

Fritidsulykkesforsikring
Du kan spare penge ved at vælge
en fritidsulykkesforsikring,
fremfor en
heltidsulykkesforsikring.
Du skal dog være opmærksom
på, at du ikke er dækket hvis du
arbejder. Heller ikke hvis du
arbejder for andre end din
arbejdsgiver.
Børn under 2 år
Indtil dit barn fylder to år er det
gratis omfattet af din
ulykkesforsikring.
Når barnet er fyldt to, kan vi
tegne en børneulykkesforsikring
der dækker det samme som en
almindelig ulykkesforsikring.
Prisen er dog lavere.
Dit arbejde
Dit arbejde er vigtigt når vi
fastsætter prisen på din
forsikring. Derfor er det vigtigt at
du fortæller os, hvis du får nyt
job.
Der kunne være penge at spare.
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