Børneulykkesforsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Forsikringsselskabet Privatsikring A/S

FT-nr.: 53074

Produkt: Ulykkesforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Børneulykkesforsikring. 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?
Børneulykkesforsikringen sikrer dine børn, hvis uheldet er ude, og de får et varigt mén efter en ulykke. Du kan sammensætte forsikringen, så den
passer til deres behov og fx vælge at udvide den, så den også dækker tandskader, farlig sport, strakserstatning og sygdomsdækning.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt
Forsikringen dækker hele døgnet og omfatter de personer, der
står på policen. Du vælger selv, om forsikringen skal dække:
– fra et varigt mén på 5 % eller 10 %
– farlig sport, fx kamp- og motorsport

Generelt
Forsikringen dækker ikke briller og andre af dine børns ejendele.

Invaliditetsdækning
Vi dækker dine børn, hvis de kommer ud for en ulykke, der
skyldes en pludselig hændelse, og som giver dem et varigt mén,
fx hvis de vælter på cykel eller er impliceret i et færdselsuheld.
Vi dækker også, hvis ulykken skyldes, at de er besvimet eller har
fået et ildebefindende.

Generelt
– Vi dækker kun, hvis der er tale om en pludselig hændelse,
som giver personskade.
– Vi dækker ikke, hvis skaden skyldes en bevidst handling,
grov uagtsomhed, eller at de har været beruset.
– Vi dækker ikke, hvis skaden er opstået i forbindelse med
ekstremsport, fx faldskærmsudspring, basejump og dykning
ned til mere end 30 meters dybde.

Tillægserstatning
Vi fordobler erstatningen, hvis de får et varigt mén på mere
end 30 %.
Udgifter til behandling
Har de efter en ulykke behov for behandling hos en fysioterapeut eller kiropraktor, dækker vi udgifter til behandlinger med
op til 2 % af den forsikringssum, du har valgt. Kommer de ud
for en ulykke, hvor deres liv har været i fare, dækker vi op til 12
behandlinger hos en psykolog eller psykiater.
Dødsfaldsdækning
Vi udbetaler de efterladte det beløb, der fremgår af policen, hvis
dine børn dør som følge af en ulykke.

TILVALG
Farlig sport
Vi giver dig erstatning, hvis dit barn kommer til skade i forbindelse med farlig sport, som fx bjergbestigning, motorsport,
kampsport og parkour.
Tandskadedækning
Vi dækker dine børns udgifter til behandling, hvis deres tænder
bliver beskadiget som følge af en ulykke, eller hvis de tygger på
en ting, der ikke burde være i maden.
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Strakserstatning
Vi udbetaler straks 1 % af din forsikringssum ved en lang række
skader, fx hvis de brækker et ben eller river et korsbånd over.
Sygdomsdækning
Vi dækker bl.a., hvis dit barn får et varigt mén som følge af en
sygdom, eller hvis dit barn får en kritisk sygdom som fx kræft.
Vi udbetaler en daglig kompensation, hvis dit barn er indlagt på
hospital. Har dit barn behov for at blive passet i hjemmet, giver
vi en daglig kompensation i op til 15 dage. Desuden udbetaler vi
en ekstra erstatning, hvis dit barn får et varigt mén på mere end
40 % som følge af sygdommen eller en ulykke.

Er der begrænsninger i dækningen?

Invaliditetsdækning
– Vi dækker ikke, hvis ulykken skyldes en sygdom, fx epilepsi,
der gør, at dit barn vælter på sin cykel.
– Vi dækker ikke skader, som udelukkende er en forværring af
en eksisterende invaliditet.
– Vi dækker ikke invaliditet, som skyldes overbelastning af
andre kropsdele end de, der er blevet skadet ved ulykken.
Tillægserstatning
Tillægserstatningen har de samme begrænsninger som
invaliditetsdækningen, der er beskrevet herover.
Udgifter til behandling
Vi dækker ikke udgifter til psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor, hvis behandlingen er dækket af andre, fx af en arbejdsskadeforsikring eller det offentlige sundhedsvæsen.
Dødsfaldsdækning
Vi dækker ikke dødsfald, hvis dit barn er død af naturlige
årsager, hvis årsagen er ukendt, eller hvis der er tale om et
selvmord.

TILVALG
Farlig sport
Vi dækker ikke skader på barnet, der fx skyldes overbelastning,
deltagelse i slagsmål, eller hvis barnet deltager i aktiviteter af
ulovlig-/professionel karakter.
Tandskadedækning
Vi dækker ikke tandskader, hvis ulykken er opstået som følge af
en sygdom, eller hvis den opstår under farlig sport, uanset om
forsikringen er udvidet til også at dække farlig sport. Tygge
skader er kun dækkede, hvis de skyldes, at dit barn har tygget
på en genstand, som ikke burde være i det, de spiser.

Strakserstatning
Vi dækker ikke skader, som skyldes farlig sport, uanset om du
har udvidet forsikringen til at dække farlig sport. Vi dækker heller
ikke skader eller brud, hvis dit barn inden for det seneste år har
haft en skade eller et brud samme sted.
Sygdomsdækning
Vi udbetaler ikke erstatning ved psykisk sygdom, sygdom, der
er opstået inden forsikringen trådte i kraft, og sygdom, der giver
symptomer inden for tre måneder, fra forsikringen er startet.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i hele verden.

Hvilke forpligtigelser har jeg?

P701147 02 02.19

– 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 du en skade, skal du straks anmelde den til os.

Kr.

Kr.

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. måned, kvartal, halvår eller år via indbe
talingskort eller 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.

