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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Hændelsesforsikring. Du kan også se mere om forsikringen, vores generelle forbrugerorientering og øvrige
betingelser på privatsikring.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Hændelsesforsikringen er et alternativ til ulykkesforsikringen, som du kan vælge den, hvis du er over 50 år. Med hændelsesforsikringen får du udbetalt
erstatning umiddelbart efter en ulykke, uanset om du får et varigt mén eller ej. Forsikringen dækker også, hvis dine tænder får skader ved en ulykke.

Hvad dækker den?

Hvor er jeg dækket?

Generelt
Forsikringen dækker dig og de personer, som står på policen.
Du vælger selv om den skal have en sum på 100.000 kroner
eller 200.000 kroner.

Vi dækker i Danmark – herunder også i Grønland og på Færøerne. Under ophold og på rejser i det øvrige Europa og resten af
verden dækker vi i op til 12 måneder.

Tilskadekomst
Vi udbetaler erstatning umiddelbart efter en ulykke, der skyldes
en pludselig hændelse, og som giver en skade på kroppen, som
giver ret til erstatning.

Hvilke forpligtigelser har jeg?

Eksempler på skader, der giver ret til erstatning:
– brud på skinnebenet, kraveben, lårben eller håndled
– amputation af hånd eller fingre
– overrevet korsbånd
– tab af synet.
Tandskadedækning
Vi dækker dine udgifter med op til 30.000 kroner til behandling,
hvis dine tænder bliver beskadiget som følge af en ulykke,
eller hvis du tygger på en ting, der ikke burde være i din mad.
Tandproteser er også omfattet, hvis de sidder i munden, når de
får skaden.

Hvad dækker den ikke?
Generelt
Vi dækker ikke briller og andre ejendele.

Er der begrænsninger af dækningen?
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Generelt
– Vi dækker ikke skader, der skyldes overbelastning.
– Vi dækker ikke, hvis ulykken skyldes et ildebefindende,
besvimelse eller sygdom.
– Vi dækker ikke brud eller skader på kroppen, hvis du inden for
det seneste år har haft en skade eller et brud samme sted.
– Vi dækker ikke skader, som er opstået ved faldskærmsudspring, drageflyvning, bjergbestigning, motorløb og boksning.
Tandskadedækning
Vi dækker kun skader, der opstår, mens du spiser, hvis det
skyldes, at du har tygget på en ting, som ikke burde være i det,
du spiser. Vi dækker ikke følger af tandbehandling hos læge eller
tandlæge, medmindre det sker i forlængelse med en ulykke.

– Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter
forsikringen.
– Du skal betale til tiden.
– Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14
dage efter, at du har modtaget den første regning. Du kan betale
forsikringen pr. kvartal, halvår eller år via Betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et år
ad gangen.

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.

