Hurtig udbetaling
til lige hvad du vil
Privatsikring Hændelsesforsikring til 50+

Erstatning her og nu
hvis uheldet er ude
Er du fyldt 50 år, har Privatsikring en forsikring, der sikrer dig en hurtig
økonomisk erstatning, hvis du er så uheldig at komme til skade ved en
ulykke. Det specielle ved Privatsikring Hændelsesforsikring er, at du får
udbetalingen straks efter ulykken – uanset om du får varigt mén eller ej.
I modsætning til en ulykkesforsikring behøver du altså ikke at vente på
din erstatning, til du bliver så rask, som du kan blive, hvilket typisk er
lang tid efter, at skaden er sket.

Sådan er du dækket med
Privatsikring Hændelsesforsikring
Med Privatsikring Hændelsesforsikring får du en kontant erstatning her og nu, hvis du fx
brækker armen, benet eller får revet et korsbånd over. Du bestemmer selv, hvad pengene
skal bruges til. Måske du har brug for at transportere dig rundt med en taxa, få hjælp til
rengøring og havearbejde, eller måske du blot vil forsøde tilværelsen med et cafébesøg eller
en rejse – valget er dit. Og hvis du får en tandskade i forbindelse med en ulykke, dækker
Privatsikring også din tandlægeregning. Som noget unikt kan du også få dækket tyggeskader,
hvis du fx tygger på en sten i rugbrødet og knækker en tand.

Eksempel på erstatning med Privatsikring Hændelsesforsikring
Du kan vælge imellem en sum på 100.000 kr. eller 200.000 kr. på forsikringen.
Dette har betydning for erstatningens størrelse.

Uddrag af skader som er dækket med
Privatsikring Hændelsesforsikring*
Skade

Erstatningens størrelse

Skade

Erstatningens størrelse

Knoglebrud

Andre skader

På lårben.................................................................................................................. 15 %
På skinneben.......................................................................................................... 15 %
På knæskal............................................................................................................... 10 %
På kraveben .............................................................................................................5 %
På håndled..................................................................................................................5 %
På haleben..................................................................................................................5 %

Totalt tab af syn på begge øjne ..............................................................100 %
Totalt tab af syn på et øje..............................................................................20 %
Total overskæring af ischiasnerve............................................................. 30 %
Menisklæsion i knæ............................................................................................... 5 %
Overrevet korsbånd............................................................................................ 5 %
Total overrevet achillessene........................................................................... 5 %

Her kan du se, hvad du får udbetalt i erstatning, hvis du
fx vælter på din cykel og får et brud på skinnebenet.
Valgt forsikringssum:
Erstatningens størrelse ved brud på skinneben:
Udbetalt erstatning:

200.000 kr.
15 %
30.000 kr.

Du er altid velkommen til at kontakte os
Vi vil meget gerne uddybe, hvis du har spørgsmål til Privatsikring Hændelsesforsikring eller
en helt anden forsikring. Ofte kan du spare penge, hvis du har flere forsikringer hos os.
Du kan kontakte din lokale rådgiver eller læse mere på privatsikring.dk/haendelse.

Du kan se den komplette liste over skader, der er dækket af Privatsikring Hændelsesforsikring, i forsikringsbetingelserne. Alle beløb er 2015-indeks.

* 

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

P700908 06.15. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR 2507 1409. Der tages forbehold for trykfejl.
Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.
Du kan se de fulde forsikringsbetingelser på privatsikring.dk/haendelse.

