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[
Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. I tilfælde af skader er det de fulde
forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen (policen), der er gældende.
Hvilken type forsikring er det?
Denne forsikring dækker personskade (behandlingsudgifter og varigt mén) som følge af en pludselig hændelse.
Erstatning for varigt mén fastsættes ud fra den valgte forsikringssum. Forsikringen dækker den eller de
personer, som der tegnes dækning på.
Hvad dækker den?

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Varigt mén fra 5 %
Progressiv erstatning fra 30-100% mén
Dødsfaldsdækning
Tandskade

Hvad dækker den ikke?





Briller, kontaktlinser og høreapparat
Værdigenstande








Invaliditet som følge af sygdom eller forværring
af en skade der skyldes sygdom
Manglende årsagssammenhæng mellem
ulykkestilfældet og skaden
Skade som følge af nedslidning eller
overbelastning, som ikke er pludselig
Forsikringen dækker ikke insektstik og insektbid,
samt følger heraf
Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og
medicin, fx salmonella
Følger, der skyldes smitte med sygdomme, vira
(virus) bakterier, andre mikroorganismer eller
lignende
Skade som følge af selvforskyldt beruselse,
herunder påvirkning af narkotika mv
Skade som følge af deltagelse i professionel
sport, samt listede farlig sport /farlige aktiviteter
Følger af ulykkestilfælde, hvor forsikrede er fører
af eller passager på en motorcykel, scooter eller
45-knallert og føreren ikke har lovbefalet
kørekort

Listen er ikke udtømmende.
Se forsikringsbetingelserne for det fulde overblik.
Er der nogen begrænsninger af dækningen?

!

Reduktion af erstatning ifm. dækning af briller og
høreapparater

!

Var tænderne forringet inden ulykkestilfældet fx
som følge af fyldninger, rodbehandling, slid,
fæstetab, paradentose eller andre sygelige
forandringer, reduceres eller bortfalder

erstatningen svarende til forringelsens omfang i
forhold til velbevarede tænder
Se policen og forsikringsbetingelserne for en mere
detaljeret beskrivelse.

Listen er ikke udtømmende.
Se forsikringsbetingelserne for det fulde overblik.

Hvor er jeg dækket?

✓ Forsikringen dækker i hele verden medmindre andet fremgår af policen
Hvilke forpligtigelser har jeg?
➢ Læs forsikringsbetingelserne og policen
➢

Anmeld en skade uden unødvendig forsinkelse

➢

Afværg / begræns skade, når det er muligt

➢

Forsikringen/policen skal betales til tiden

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første forsikringspræmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse og kan betales via Betalingsservice
eller indbetalingskort.
Hvornår går dækningen fra og til?
Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er forsikringsperioden 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen, som du finder i
policedokumentet. Forsikringen er tegnet for en periode på ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad
gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren, eller De Frie Forsikringsmæglere med mindst én
måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan gebyrfrit skriftligt opsiges af forsikringstageren, eller De Frie Forsikringsmæglere med mindst én
måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb.
Ved skriftligt opsigelse mere en måned til en forsikringsperiodes udløb afregnes et gebyr og forsikringen opsiges
med 30 dages varsel til den første i en måned. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræves et
supplerende gebyr.
Du kan altid se de gældende gebyrer på: www.defrie.dk eller få dem oplyst ved at henvende dig til De Frie
Forsikringsmæglere.
Både forsikringstageren og De Frie Forsikringsmæglere er berettiget til at opsige forsikringen eller dele heraf med
14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter afgørelsen om erstatningens
størrelse eller afvisning af skaden

