Forsikringer
anbefalet af en,
der kender dig

Ingen kan forudse livets små og
store udsving. Men hvis du er
godt forberedt, får du hurtigere
din hverdag tilbage.
Vi vil gerne hjælpe dig med
en gennemtænkt plan, der bringer
dig hurtigt og godt videre, hvis
uheldet er ude.
Vi er her, når du har brug for os
–	Vi sidder klar 24 timer i døgnet ved
akutte skader.

–	Vi hjælper dig med gode råd til, hvordan
du kan begrænse skaden mest muligt.

–	Du kan anmelde din skade 24 timer
i døgnet på privatsikring.dk.

–	Vi behandler 50 % af alle skader samme
dag, så du kan komme hurtigt videre.

–	Du kan følge din skade online.

–	Vi tager 82 % af alle opkald i forbindelse
med en skade inden for 60 sekunder.

Læs mere på privatsikring.dk

Anbefalet af dit
lokale pengeinstitut
Det giver tryghed at lytte til en, der kender
dig og dine behov.
Ideen bag Privatsikring er enkel: Vi samarbejder med
Lokale Pengeinstitutter om køb af forsikringer til privatog erhvervskunder. Det betyder, at du kan ordne dine
bankforretninger og forsikringer samme sted.

I praksis bliver vi hver dag kvalitetstestet af tusinder af kunder
og rådgivere. Det giver dig sikkerhed for, at det er let og sikkert
at være kunde i Privatsikring, og at du hos os kan skræddersy
de forsikringer, der passer dig og din familie bedst.

Vi er ejet af Codan Forsikring A/S, men vi er vores eget helt
selvstændige forsikringsselskab – Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S.

Her i brochuren kan du læse om de forsikringer, du kan få hos
Privatsikring som privatkunde.

Et stigende antal kunder vælger hvert år vores forsikringer til,
måske netop fordi deres lokale pengeinstitut anbefaler os.
Det er både godt for dig som kunde og pengeinstitutterne at
samarbejde med en kendt partner, som de kan stole på.
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Indboforsikring
Få hurtig og målrettet hjælp med vores familieforsikring,
hvis hverdagen spænder ben ude eller hjemme.
Grunddækning
Indbo

Identitetstyveri

Ansvar

Psykologisk krisehjælp

Retshjælp

Akut taxakørsel

Verdensrejsedækning

Genhusning

Mulige tilvalg
Cykel
	Vi dækker alle husstandens cykler ved tyveri, så længe
de er låst med en godkendt lås. Du får også erstatning, hvis
cyklen bliver skadet, fordi nogen prøver at stjæle den.

Glas og kumme*
	Du får erstatning for skader på glas, glaskeramiske
kogeplader, wc-kummer og badekar.

Rejseplus

Plusdækning
	Vi dækker pludseligt opståede skader, som sker helt
tilfældigt, fx hvis du snubler over en kantsten og ødelægger
dine briller eller taber din mobiltelefon.

Sportsudstyr
	Vi dækker det meste sportsudstyr, som bliver beskadiget,
mens du dyrker sport, fx udstyr til cykling eller ridning.

Hund ansvar

 i dækker aflysning af privat ferierejse pga. egen sygdom,
V
ulykke eller dødsfald i familien. Vi dækker også, hvis du er
nødt til at afbestille din rejse, fordi dine medrejsende bliver
syge eller kommer til skade.

	Vi dækker, hvis din hund gør skade på personer eller deres
ejendele.

Elektronik

	Vi betaler udgifter til fx dyrlæge, hvis din hund bliver syg
eller kommer til skade i en ulykke.

	Vi dækker pludselige skader eller funktionsfejl på
husstandens elektriske apparater i op til fire år fra
købsdatoen.

Elskade

Hund syge- og ulykkesdækning

Hund liv
	Du får erstatning, hvis din hund dør af sygdom eller i en
ulykke. Især relevant, hvis du har en dyr jagt- eller avlshund.

	Vi dækker skader på hårde hvidevarer og andre elektriske
apparater efter fx kortslutning.
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* Har du valgt Glas og kumme på din husforsikring,
er den ikke nødvendig her.

Jeg vælger
en indbosum på

kr.

Jeg vælger
en selvrisiko på

kr.

Med en indboforsikring hos
Privatsikring får du automatisk
en rejseforsikring, der dækker
dig og din familie på ferierejser
på op til 60 dage i hele verden,
inkl. Danmark.

Særligt til dig under 30
Vi har skræddersyet to billigere forsikringer til unge
under 30 år.

Ungdomsforsikring
	Vores indboforsikring uden Psykologisk krisehjælp
og Akut taxakørsel og uden mulighed for at
tilkøbe følgende tilvalgsdækninger: Plusdækning,
Sportsudstyr, Hund ansvar, Hund syge- og
ulykkesdækning og Hund liv.

Studieforsikring
	Kombineret ulykkesforsikring og indboforsikring med
inkluderet verdensrejsedækning tilpasset dig som
studerende. Læs mere på privatsikring.dk/studie.
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Ulykkesforsikring
Fordi livet er fuldt
af tilfældigheder.
Grunddækning
	Erstatning ved varige mén
Fra 5 %

Fra 10 %

Tillægserstatning*
Psykologhjælp
Udgifter til behandling

Mulige tilvalg
Tandskade
	Vi dækker dine udgifter til tandbehandling efter et
ulykkestilfælde. Og som noget unikt dækker vi også skader,
der sker, hvis du tygger i en fremmed genstand i maden
– fx en sten i rugbrødet.

Strakserstatning
	Med Strakserstatning får du udbetalt 1 % af
forsikringssummen ved en række brudskader,
menisklæsion eller overrevet korsbånd og akillessene efter
et ulykkestilfælde. Du får kompensation, selvom skaden
ikke giver varige mén.

Dødsfald
	Hvis du dør som følge af en ulykke, som er dækket af
forsikringen, udbetaler vi den valgte sum til dine efterladte.

Fører af motorcykel
	Du er dækket, hvis du får varige mén efter en ulykke, hvor
du har været fører af en motorcykel.

Farlig sport
	Du får erstatning, hvis du kommer til skade, mens
du dyrker farlig sport, fx motorsport, kampsport eller
rappelling.
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* Tillægserstatningen ophører, når du fylder 67 år.

Jeg vælger en
invaliditetssum på

kr.

Jeg vælger en
dødsfaldssum på

kr.

Vi hjælper dig med at
passe på dem, du elsker.

Ulykkesforsikring
til børn
Til de vigtigste mennesker i dit liv.
Privatsikring Barn Basis

Privatsikring Barn Udvidet

Privatsikring Barn Basis dækker dit barn ved varige
mén efter en ulykke, inkl. genoptræning hos fysioterapeut
eller kiropraktor.

Privatsikring Barn Udvidet dækker både varige mén
efter en ulykke eller sygdom. Dit barn er også dækket ved
kritisk sygdom*, og vi udbetaler ekstra erstatning ved
varige mén over 40 %.

Invaliditet
Tillægserstatning
	
Erstatning ved varige mén
Fra 5 %

	
Privatsikring Barn Basis +
Sygdomsdækning

Fra 10 %

Mulige tilvalg
Tandskade
	Børn under 18 år er dækket af den kommunale tandpleje.
Desværre får mange børn tandskader, der viser sig senere
i livet og først kræver behandling efter, at barnet er blevet
18 år. Du er dækket, hvis du anmeldte skaden, da den skete.
Vi dækker også tyggeskader, fx fra en sten i maden.

Farlig sport
	Vi giver dig erstatning, hvis dit barn kommer til skade
i forbindelse med farlig sport, fx bjergbestigning,
motorsport, kampsport og parkour.

Strakserstatning
	Få udbetalt 1 % af forsikringssummen, hvis dit barn kommer
ud for en række skader ved en ulykke. Vi udbetaler
kompensation, selvom skaden ikke giver varige mén.
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* Eksempler på kritiske sygdomme:
Cancer, godartet hjernesvulst, alvorlig hjerneskade, multipel sklerose,
børneleddegigt, meningitis (meningokokinfektion), nyresvigt og alvorlige
forbrændingsskader.

Jeg vælger en
invaliditetssum
til mit barn på

kr.

I skemaet kan du se, hvordan Privatsikring Barn
Basis og Privatsikring Barn Udvidet dækker ved
ulykke og sygdom
Grunddækning

Basis
Dækker ved
ulykke

Udvidet
Dækker ved
ulykke

Dækker ved
sygdom

Erstatning ved varige mén fra 5 %
Ekstra erstatning ved varige mén over 40 %
Erstatning på 150.000 kr. ved kritisk sygdom
Krisehjælp
Genoptræning ved fysioterapeut og kiropraktor
Kompensation ved indlæggelse eller pleje i hjemmet
(300 kr. pr. dag i op til et år)
Udbetaling af 40.000 kr. ved dødsfald
Tillægserstatning ved varige mén over 30 %

Tilvalg
Strakserstatning, fx ved brud, på 1 % af forsikringsummen
Tandskader inkl. tyggeskader
Farlig sport

Et eksempel
David, 5 år og kræftramt
David får, efter en række undersøgelser hos familiens egen
læge og på hospitalet, konstateret leukæmi. Han bliver
indlagt på hospitalet til behandling med kemoterapi.
På grund af behandlingen kan han ikke komme tilbage til
skolen, men må passes hjemme.

Udbetaling med Privatsikring Barn Udvidet
Hospitalskompensation i syv dage
(300 kr. pr. dag)
Pasning i hjemmet efterfølgende i 220 dage
(300 kr. pr. dag)

2.100 kr.

66.000 kr.

Udbetaling ved diagnosen kritisk sygdom

150.000 kr.

I alt

218.100 kr.
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Bilforsikring
Næsten lige så vigtig
som selve bilen.
Grunddækning

Delkasko (udvalgte services)

Kasko (inkl. services ved Delkasko)

Ansvar

Tyveri og hærværk

Færdselsuheld

Delkasko + Ansvar

Bilhenter*

Nedstyrtende genstande

Kasko + Ansvar

Lånebil*

Krisehjælp

Tre års garanti på kaskoskader*
Brand

Mulige tilvalg
Selvrisikodækning
	Du slipper for at betale selvrisiko for visse typer skader,
fx udskiftning af forruden, hærværk, påkørsel af dyr og
parkeringsskader.**

Antal kilometer pr. år:
0 – 6.000
6.000 – 20.000
Ubegrænset

Vejhjælp
	Vi dækker bugsering og hjælp på stedet, hvis din bil ikke vil
starte, eller du går i stå midt på vejen.

Førerplads
	Som fører af bilen får du erstatning ved solouheld,
dvs. uheld, der ikke involverer andre trafikanter.

Afleveringskasko ved leasing
	Vi dækker visse kaskoskader på leasede biler, fx en lille bule,
der konstateres ved aflevering af bilen.
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*	Gælder kun, hvis du benytter et af vores fordelsværksteder. Se mere på
privatsikring.dk/bil. Bilhenter og Lånebil gælder i hele Danmark, dog ikke
på ikke-brofaste øer og Grønland eller ved rene glasskader.
**	V i dækker parkeringsskader, hvor din bil bliver påkørt af en ukendt
skadevolder, mens den holdt lovligt parkeret.

Jeg vælger
en selvrisiko på

kr.

Selvrisikodækning
– skader uden selvrisiko
Med Selvrisikodækning slipper du for at betale selvrisiko ved
fx udskiftning af forruden, påkørsel af dyr og parkeringsskader,
hvor din bil er blevet påkørt af en ukendt skadevolder. Du skal
heller ikke betale selvrisiko ved hærværk eller tyveri af din bil.
Det betyder, at uanset hvilken selvrisiko du har valgt på
din forsikring, er der en række udvalgte skader, hvor du ikke
har selvrisiko:
–
–
–
–
–
–
–

glasskader, inkl. udskiftning af forrude
hærværk
hvis du påkører et dyr
parkeringsskade
nedstyrtende genstande
tyveri og røveri
brand.

Bilhenter og lånebil
Vælger du et af vores fordelsværksteder over hele landet,
får du fri lånebil i reparationsperioden. Hvis din bil kan køre
lovligt videre efter et uheld, tilbyder vi servicen Bilhenter,
hvor vi henter og bringer din bil til og fra værkstedet og tager
en lånebil med frem og tilbage. Så sparer du selv turen til
værkstedet.

Et eksempel
med og uden Førerplads
Peter på 28 år kører galt på en glat vej en aften i februar.
Han brækker ryggen og er sygemeldt i 14 måneder. Under
sygemeldingens 90 første dage får han fuld løn. Resten af
tiden modtager han sygedagpenge.
Herefter vurderes han at have fået varige mén på 20 % og et
varigt tab af erhvervsevne på 40 %. Jobbet med årsindkomst
på 400.000 kr. bliver udskiftet med et skånejob.

Indeks 2019

Erstatning
Uden Førerplads

Med Førerplads

Tabt arbejdsfortjeneste

0 kr.

159.141 kr.

Svie og smerte

0 kr.

78.500 kr.

Varige mén

0 kr.

179.700 kr.

Tab af erhvervsevne

0 kr.

1.600.000 kr.

0 kr.

2.017.341 kr.

I alt

Førerplads – den dækning,
de fleste overser
Førerplads sikrer dig som fører af bilen, hvis du kommer
til skade ved en soloulykke, fx hvis du kører i grøften eller
ind i et træ, eller skader ved ind- og udstigning af bilen.
Det dækker din ansvars- eller kaskodækning ikke.
Med Førerplads kan du få erstatning for:
– svie og smerte
– tabt arbejdsfortjeneste
– læge- og tandlægebehandling
– helbredsudgifter, fx fysioterapi
– varige mén
– tab af erhvervsevne
– forsørgertab
– overgangsbeløb til de efterladte
– begravelseshjælp.
Dækningen følger altid bilen, så føreren er dækket, også hvis
du har lånt din bil ud.
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Husforsikring
Det værste er ikke, at ting går galt.
Det er at være uforberedt.
Grunddækning

Bygningskasko (udvalgte standarddækninger)

Brand
	
Brand +
Bygningskasko

Storm

Skybrud, tøbrud og snetryk

Pludselig skade

Retshjælp

Hus- og grundejeransvar

Skader forvoldt af dyr

Mulige tilvalg
Glas og kumme
	Du får dækket skader på glas, glaskeramiske kogeplader,
wc-kummer og badekar. Du betaler 0 kr. i selvrisiko.
Desuden hjælper vi med 50 % af udgifterne til udbedring
af kosmetiske forskelle i forbindelse med reparation af
en dækningsberettiget skade, fx fliser i et badeværelse
(ikke gulvbrædder).

Insektskade
	Du får erstatning, hvis insekter gør så stor skade, at det er
nødvendigt at udskifte eller forstærke træet i huset.

Svamp og udvidet svamp
	Vi dækker dine udgifter til skader på træværk, der bliver
angrebet af svamp eller råd, hvis huset er ordentligt
vedligeholdt.

Rør og kabel
	Vi dækker skader på skjulte rør og kabler, fx de rør
og kabler, der løber i væggene og gulvet. Desuden
hjælper vi med 50 % af udgifterne til udbedring af
kosmetiske forskelle i forbindelse med reparation af en
dækningsberettiget skade, fx fliser i et badeværelse
(ikke gulvbrædder).
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Stikledning
	Du får dækket skader på husets stikledning, dvs. de rør,
der løber fra husets yderside til hovedledningen.

Udvidet vandskade i helårshus
	Du får erstatning for vandskader, der skyldes, at det
drypper fra synlige rør, opstigende kloakvand og
grundvand, eller at der trænger fygesne eller regn ind
i huset.

Indbo i fritidshus eller kolonihavehus
	Vi dækker indboet i dit fritidshus eller kolonihavehus.

	
Pludselig skade i fritidshus eller
kolonihavehus
	Du får erstatning for tyveri og hærværk under udlejning
og for skader, der opstår pludseligt, fx hvis du taber noget
tungt på et glasbord, og det går i stykker.

Jeg vælger
en selvrisiko på

kr.

Hvis en skade skal dækkes af
flere forsikringer, fx din hus- og
indboforsikring, betaler du
kun én selvrisiko – den højeste.

Lønsikring
Økonomisk hjælp, hvis du bliver
ufrivilligt arbejdsløs.
Grunddækning
	Op til 80 % af din bruttoløn i op

	
Få betalt dine øvrige forsikringer

til 12 måneder

hos Privatsikring, hvis du skal

Bliver ikke modregnet i dine dagpenge

betale dem, mens du får udbetaling

	
Adgang til jobsøgningsprogrammet
’Dine step til jobbet’*

fra din Lønsikring
	
Karensperiode**
6 måneder***

12 måneder

Sådan fungerer Lønsikring
Bliver du ufrivilligt arbejdsløs og har en Lønsikring hos os, får
du hver måned udbetalt den aftalte kompensation bagud i op
til 12 måneder pr. gang og 36 måneder i alt. Den månedlige
kompensation kan være op til 80 % af din bruttoløn, mens du
var i arbejde. Prisen på Lønsikring afhænger af, hvilken a-kasse
du er medlem af, og størrelsen af den kompensation, du vil
have udbetalt.

Udbetaling fra Lønsikring

Karensperiode

Opsigelsesperiode

Selvrisiko 60 dage

Løn

Du er i arbejde
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Udbetaling fra Lønsikring maks. 12 mdr.

Udbetaling af dagpenge fra din a-kasse

Du stopper med at arbejde

*	’Dine step til jobbet’ er udviklet af PlusGuiden og giver dig bl.a. hjælp til at afklare dine jobmuligheder, udarbejde effektive
ansøgninger og adgang til en hotline til personlig rådgivning hos jobkonsulenter.
**	Karensperiode er den tid, der går, fra forsikringen er oprettet, til den træder i kraft. I denne periode er du dermed ikke
dækket af forsikringen, selvom du eventuelt opfylder de øvrige betingelser for at få udbetalt kompensation.
***	Forudsætningen for at få en karensperiode på 6 måneder er, at du har indgået aftale om lån eller kredit inden for 30 dage,
eller at du køber eller har købt to andre forsikringer hos Privatsikring, hvoraf den ene skal være en indboforsikring.

Du starter i nyt arbejde

At miste sit arbejde er en økonomisk
udfordring for de fleste. Kan du og din
familie opretholde jeres levestandard,
hvis du kommer på dagpenge?
For at få Lønsikring skal du
–	være mellem 18 og 60 år
–	have et dansk CPR-nummer og bo i Danmark
–	være fuldt arbejdsdygtig og medlem af en dansk a-kasse
–	være ansat i en tidsubegrænset stilling og have arbejdet
som lønmodtager i mindst 17 timer pr. uge og i mindst
12 sammenhængende måneder.
Lønsikring ophører
–	ved udgangen af det år, hvor du fylder 65 år eller går på
pension, efterløn eller førtidspension.
–	hvis du får ekstra ledighedsydelse end dagpenge eller
begynder i et job med offentlig støtte, fx flexjob. Er du i
aktivering, kan du fortsat få Lønsikring.
– når du sammenlagt har modtaget Lønsikring i 36 måneder.
Lønsikring giver ingen kompensation, hvis du selv siger dit job
op eller på anden måde er skyld i, at du mister dit arbejde.

Beregn din pris på
privatsikring.dk/lonsikring
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Hændelsesforsikring
Ekstra sikkerhed, når du
er fyldt 50 år.
–	Erstatning uanset om en ulykke giver dig varige mén eller ej.
–	Tandskadedækning, som også dækker tyggeskader.
–	Faste erstatningssummer – du ved præcis, hvad du får
udbetalt ved ulykke.
–	Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge erstatningen.
–	Kan kombineres med ulykkesforsikring for optimal dækning.

Ønsket forsikringssum      

Forskellen på en ulykkesforsikring
og hændelsesforsikring
En ulykkesforsikring sikrer dig erstatning, hvis en ulykke giver
dig varige mén. Pengene bliver først udbetalt, når méngraden
er endeligt fastsat. Hændelsesforsikringen sikrer dig erstatning
her og nu, også selvom skaden ikke giver dig varige mén.

100.000 kr.    

200.000 kr.

En hændelsesforsikring sikrer dig
erstatning, uanset om en ulykke
giver dig varige mén eller ej.
Du bestemmer suverænt, om du
vil bruge pengene på taxakørsel,
hjælp til rengøring, en rejse eller
noget helt fjerde.

Skade

Knoglebrud

Erstatning
%

Forsikringssum
100.000 kr.

Forsikringssum
200.000 kr.

På knæskal

10 %

10.000 kr.

20.000 kr.

På skinneben

15 %

15.000 kr.

30.000 kr.

5%

5.000 kr.

10.000 kr.

Af arm, i skulderled eller på overarm

65 %

65.000 kr.

130.000 kr.

Af ben på låret

50 %

50.000 kr.

100.000 kr.

Af ben i knæled eller på underben

35 %

35.000 kr.

70.000 kr.

100 %

100.000 kr.

200.000 kr.

20 %

20.000 kr.

40.000 kr.

5%

5.000 kr.

10.000 kr.

Op til 30.000 kr.

Op til 30.000 kr.

I håndled
Amputation

Andre skader

Totalt tab af syn på begge øjne
Totalt tab af syn på et øje
Menisklæsion i knæ

Tandskade

Tandskade inkl. tyggeskade

Du finder den komplette liste over skader, der er dækket af en hændelsesforsikring,
i forsikringsbetingelserne på privatsikring.dk.
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Vi gør det nemt at
skifte til Privatsikring
Har du spørgsmål om dit skift til Privatsikring eller
dine nye forsikringer, er du altid velkommen til
at kontakte din rådgiver eller vores kundecenter.
Vi ordner det praktiske

Dine nye policer

Når vi har lavet en aftale om at forsikre dig hos os, ordner vi alt
papirarbejdet. Vi kan fx sørge for at opsige dine nuværende
forsikringer. På den måde undgår du at skulle tage dig af
besværligt papirarbejde. Vi sikrer også, at du er dækket,
indtil dine nye forsikringer træder i kraft, så du ikke på noget
tidspunkt står uden forsikring.

Vi sørger for at sende de nye policer til dig. Du kan opleve,
at de kommer på forskellige tidspunkter, fordi vi behandler hver
forsikring enkeltvis. Du modtager de endelige vilkår senest
14 dage inden forsikringens start.

Noter
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Med mindre vi aftaler andet, sender vi dine nye policer og de
fleste af dine forsikringsdokumenter i e-Boks.

Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
T 70 11 17 07
privatsikring.dk

Vi er her, når du har brug for os.
Uanset om du skal anmelde en skade
eller har spørgsmål til dine forsikringer,
er vi nemme at komme i kontakt med.

P700561 KS 04.19. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, CVR 2507 1409. Vi er medlem af Garantifonden,
der dækker krav om forbrugerforsikringer i Danmark i tilfælde af konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl
og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.
Se betingelserne på privatsikring.dk.

Privatsikring.dk
holder altid åbent
På privatsikring.dk kan du døgnet rundt finde svar på langt
de fleste spørgsmål, få råd til at forebygge skader, anmelde
en skade eller bestille en opringning.
Mit Privatsikring er dit Privatsikring

Chat med os

Mit Privatsikring er din personlige side på nettet, hvor du
hurtigt får overblik over dine forsikringer og kan se dine policer
og andre dokumenter fra os. Log ind på Mit Privatsikring via
privatsikring.dk/mitprivatsikring.

Du kan også chatte med en kundecentermedarbejder
mandag til torsdag kl. 9.00 – 15.30 og fredag kl. 9.00 – 14.00.

Ring på 70 11 17 07
Vores kundecentermedarbejdere sidder klar til at svare på
spørgsmål alle hverdage kl. 9.00 – 16.00, torsdage dog kl. 9.30 –
17.45. Skal du anmelde en skade, kan du ringe alle hverdage
kl. 8.00 – 16.00. Ved akut skade kan du ringe døgnet rundt.

