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De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af policen og forsikringsbetingelser for tilvalget
Børneulykke- og sygdomsforsikring. Er der uoverensstemmelse mellem dette dokument og forsikringens police og
forsikringsbetingelser, er det policen og forsikringsbetingelserne, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

En ulykkesforsikring dækker bl.a. dine eventuelle varige mén, hvis du skulle komme til skade på grund af en ulykke. Det
kan f.eks. være, at du falder på din cykel eller bliver indblandet i et trafikudheld.
En sygdomsforsikring dækker bl.a. dine eventuelle varige mén som følge af sygdom og dødsfald som følge af sygdom.
Det er muligt at tilkøbe en bredere dækning: En Børn Kombi, der dækker både ulykke og sygdom.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Børn Ulykke
 Forsikringen dækker hele døgnet, både i fritiden,
og institutioner, skoler eller arbejdspladser
 Varige mén som følge af ulykke ved en méngrad
på mindst 5 %
 Dobbelterstatning ved ulykke ved en méngrad på
mindst 30 %
 Tandskade som følge af ulykke
 Behandlingsudgifter ved ulykke
 Dødsfald som følge af ulykke
 Transportudgifter ved ulykke
 Psykologisk krisehjælp

Tilskud gives ikke til udgifter til:
 Forudbestående mén, sygdom eller lidelser,
herunder medfødte lidelser, og eventuelt
forværring af disse
 Overbelastning af andre legemsdele end
dem, der er beskadiget ved ulykke, og som
medfører mén
 Skader sket som følge af nedslidning eller
overbelastning
 Følger af lægelig, fysioterapeutisk eller
kiropraktisk behandling eller lignende,
medmindre behandlingen er nødvendiggjort
af et ulykkestilfælde, der er omfattet af
forsikringen
 Smitte med vira (virus, bakterier og andre
mikroorganismer eller lignende)
 Méngrad på under 5 %

Børn Sygdom
 Varige mén som følge af sygdom ved en méngrad
på mindst 5 %.
 Dobbbelterstatning ved sygdom ved en méngrad
på mindst 30 %.
 Hospitalkompensation.
 Dødsfald som følge af sygdom.
Børn Kombi
 Alle dækninger fra Børn Ulykke og Børn Sygdom
Forsikringssum
Varigt mén: 898.000 kr.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?

!
!
!

Krig
Militære opgaver
Skader som følge af atomenergi.

Dødsfald: 50.000 kr.

Hvor er jeg dækket?




Forsikringen dækker i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne uden
tidsbegrænsning.
Forsikringen dækker også under rejse og ophold i resten af verden i op til 12 måneder fra afrejsedatoen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Efter forsikringen er trådt i kraft, skal du fortælle os hvis:

-

Den forsikrede bliver varetægts- eller fængslet
Den forsikrede fraflytter Danmark eller opholder sig udlandet i over 12 måneder

Sker der en skade, skal vi hurtigst muligt have besked. Det gælder også, selvom du synes, at skaden er af
beskedent omfang. Retten til erstatning kan i visse situatioiner bortfalde, hvis følgende ikke er overholdt:

-

Den forsikrede skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter.

-

I tilfælde af dødsfald grundet en skade, skal det meddeles til os hurtigst muligt

-

En skade skal være lægeligt dokumenteret, umuddelbart efter skaden er sket, enten af læge, lægevagt eller
skadestue/akutmodtaglse
Ved tandskade og behandlingsudgifter skal behandling og pris godkendes af os, inden behandling påbegyndes,
medmindre der er tale om nødvendig akut behandling

Så snart lægens behandling af den forsikrede er slut, eller skadens blivende følger kan bestemmes, skal du
kontakte os igen

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales sammen med dit kontingent fra Sygeforsikringen "danmark".
Det fremgår af opkrævningen, hvornår sidste rettidige betalingsdag er.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft fra den dato, du vælger, når du køber forsikringen, dog tidligst fra købsdatoen.
Forsikringen gælder for en 1-årig periode og bliver automatisk fornyet, indtil en af parterne skriftligt opsiger den.
Hvis forsikringen omfatter sygdomsdækning, vil forsikringen først gælde fra den dato If Skadeforsikring modtager
forsikrededes udfyldte helbredserklæring.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage fra du har modtaget din police. Hvis fristen udløber en lørdag,
søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende.
Opsigelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb, eller med 14 dages varsel i indtil 14
dage efter afslutningen af en skade.
Du kan også opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr.
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