Pas på dig selv med
en ulykkesforsikring
Så er du godt dækket, hvis uheldet er ude

Vær godt sikret, hvis
uheldet en dag er ude
Med en ulykkesforsikring får du et plaster på såret, hvis uheldet er ude.
Ulykkesforsikringen dækker, hvis du eller din familie pludselig kommer til
skade og får varige mén af det. Det kan fx være ved faldskader, under
fodboldtræning eller i trafikken. Du får også dækket udgifterne, hvis du
har brug for genoptræning.

Særlige fordele ved ulykkesforsikringen
	Du får erstatning ved mindre skader, fx sportsskader.
	Har du tilvalgt tandskadedækning, så dækkes tyggeskader også.
	Du vælger selv, om du vil være dækket hele døgnet eller kun i fritiden.
Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver og få et konkret tilbud
på din ulykkesforsikring. Naturligvis helt uforpligtende.

Hele døgnet
eller kun i fritiden?
Du kan vælge, om du vil være dækket af ulykkesforsikringen hele
døgnet eller kun i fritiden.

Er børnene forsikrede?
Har du børn, er det vigtigt, at du får en børneulykkesforsikring til
dem – de er nemlig ikke dækket af den almindelige ulykkesforsik
ring. Med Privatsikring Barn kan du sikre dine børn ved både ulykke
og sygdom. Og den dækker hele døgnet – også hvis børnene fx
kommer til skade i daginstitutionen, til sport eller på et fritidsjob.

Hvor meget skal ulykkesforsikringen koste?
Du kan selv vælge, om du vil have udbetalt erstatning allerede fra
en méngrad på 5 % eller ved 10 %, – og dermed selv være med til
at bestemme prisen på ulykkesforsikringen.

Og du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til: Hjælpe
indretninger i din bolig, medicin, privathospital eller rekreation.

Tilpas ulykkesforsikringen efter dine behov
Tandskadedækning

Farlig sport

Som noget unikt kan du også få dækket tyggeskader, hvis
der fx er en sten i brødet. Desuden dækker den også andre
pludselige skader på dine tænder.

Dyrker du boksning, motorløb eller lignende i fritiden?
Så skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af den
almindelige ulykkesforsikring imens og derfor bør vælge tillægs
dækningen for farlig sport.

Strakserstatning
Få udbetalt et beløb med det samme, hvis du kommer til skade.
Hvis du fx brækker benet, kan det være en stor hjælp at kunne
tage taxa til arbejde og få hjælp til rengøringen.

Deltager du i enkeltstående arrangementer, fx bjergbestigning
under en polterabend, er du dog dækket af din ulykkesforsikring.

Tillægserstatning

Du kan supplere ulykkesforsikringen med en dødsfaldsdækning,
så de efterladte får udbetalt en sum, hvis du dør som følge af
en ulykke.

Få udbetalt dobbelt erstatning, hvis du får en méngrad over
30 % efter en pludselig skade.
Har du valgt Privatsikring Barn med dobbelterstatning, udbetaler
vi ud over dobbelterstatningen også et ekstra rådighedsbeløb
ved ulykke. Du får udbetalt 25 % af selve méngradserstatningen.

Dødsfaldsdækning

Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Telefon 70 11 17 07
www.privatsikring.dk

Køb forsikringer af en,
der kender dig. Kontakt din
lokale rådgiver og hør mere om,
hvordan vi bedst sikrer
dig og din familie.
Du kan også læse mere på

privatsikring.dk
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