
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Vi dækker ikke, hvis skaden skyldes en bevidst handling, 
grov uagtsomhed, eller hvis dit barn var beruset, da ulykken 
skete. 
Vi dækker ikke skader som følge af almindelige dagligdags 
bevægelser, fx at bukke sig, rejse sig, sætte sig, gå, stå 
eller række ud efter noget.
Vi dækker ikke, hvis ulykken skyldes en sygdom. 
Vi dækker ikke varigt mén, som udelukkende er en  
forværring af en forudbestående lidelse.
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Ulykkesforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Produkt: Privatsikring Børneulykke

Hvad dækker den? 
Vi dækker dit barn hele døgnet, og du vælger selv, om for
sikringen skal dække fra et varigt mén på 5, 8, 10 eller 11 % 
ved invaliditet ved ulykke.

Sum
Din valgte sum ved invaliditet står i din police. 

Invaliditet ved ulykke
Vi dækker dit barn, hvis det kommer ud for en ulykke,  
der skyldes en pludselig hændelse, og som giver dit barn  
et varigt mén.

Vi dækker også psykisk varigt mén efter et ulykkestilfælde, 
hvis dit barn har været udsat for personskade eller været i 
direkte fare for personskade. 

Har dit barn behov for behandling hos en fysioterapeut eller 
kiropraktor efter en ulykke, som er dækket af forsikringen, 
dækker vi udgifter til behandlinger med op til den sum, som 
står i policen. 

Vi dækker også krisehjælp efter et ulykkestilfælde,  
hvis det må forventes at give et varigt mén, der giver ret 
til erstatning. Vi betaler dit barns behandling hos psykolog 
eller speciallæge i psykiatrien med op til den sum,  
som står i policen.

TILVALG
Tandskade
Dobbelterstatning 
Farlig sport
Strakserstatning
Udvidet strakserstatning
Sygdom
Kritisk sygdom
Begravelseshjælp.

Hvad dækker den ikke?
Briller og andre ejendele. 
Udgifter til advokat eller anden form for rådgivning.
Udgifter til psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor,  
hvis behandlingen er dækket af andre, fx af en arbejds
skadeforsikring eller det offentlige sundhedsvæsen.

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores børneulykkesforsikring. Du kan læse de komplette betingelser, se mere om forsikringen og  
vores forbruger information på privatsikring.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der tilsammen  
udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en børneulykkesforsikring er dit barn dækket, hvis det fx får et varigt mén efter en ulykke, og hvis dit barn, som følge af ulykken,  
har brug for behandling hos fx en fysioterapeut. Ulykkesforsikringen er en fleksibel forsikring, du kan sammensætte på den måde,  
der passer bedst til dit barns behov.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i hele verden i op til 2 år fra afrejsedagen. Der gælder ingen tidsbegrænsning ved rejser i Danmark,  
Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige. 
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus en måned mod et mindre gebyr.
Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. Du kan læse mere om vores gebyrer på privatsikring.dk/gebyrer.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et år ad gangen. Vi forlænger den automatisk for yderligere et år,  
medmindre du opsiger den inden.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage.  Du kan betale forsikringen  
pr. måned, kvartal, halvår eller år via Betalingsservice eller indbetalingskort.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Du skal give os  samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen. 
–  Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
–  Du skal betale til tiden.
–  Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte.
–  Får dit barn en skade, skal du straks anmelde den til os.


