Ulykkesforsikring
(+18 år)
Selskab: Købstædernes Forsikring

FT.nr.: 51778

Her får du et overblik over, hvordan vores ulykkesforsikring (+18 år) dækker. For at få det fulde overblik kan du læse
mere i vores vilkår, som du finder på kfforsikring.dk. Vælger du en ulykkesforsikring (+18 år) hos os, kan du se din
police på Mit KF, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er
det vores fælles aftalegrundlag.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Ulykkesforsikringen er en økonomisk håndsrækning til dig, hvis du kommer ud for en ulykke, og især hvis du
efterfølgende får et varigt mén. Forsikringen består af en standarddækning og en række tilvalgsdækninger.
Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Standarddækning





Forudbestående lidelser eller sygdomme



Skader i forbindelse med aktiviteter eller
kørsel på motocross.



Inviliditetsdækning. Dækker hvis du i
forbindelse med en ulykke får et varigt mén.
Du kan vælge méngradsdækning på 5 % eller 10
%.



Heltidsuykke. Du er dækket hele døgnet – også
mens du er på arbejde.



Tandskadedækning. Vi dækker dine udgifter til
behandling, hvis dine tænder beskadiges i
forbindels med en ulykke.



Behandlingsudgifter. Vi dækker udgiften til
fysioterapi, kiropraktik eller akupunktur i op til
12 måneder, hvis du kommer til skade i
forbindelse med en ulykke.



Dobbelterstatning. Hvis du tildeles en méngrad
på 30 % eller højere, fordobler vi
méngradserstatningen.
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Dødsfaldsdækning. Hvis du går bort i
forbindelse med en ulykke, dækker
forsikringen med den sum, du har valgt på
policen. Pengene bliver udbetalt til dine
nærmeste pårørende.



Farlig Sport. Denne dækning sikrer dig en
erstatning for en række sportsgrene og
aktiviteter, der ellers er undtaget på
standarddækningen fx kampsport, dykning
m.m.



Tyggeskade. Bliver dine tænder beskadiget i
forbindelse med, at du tygger på genstande,
der ikke burde være i det, du spiser, kan du
her få hjælp til tandlægeregningen.



Brilledækning. Dækker hvis dine briller tager
skade, mens de er på hovedet.



Fører af motorcykel. Her dækkes skader, som
ellers er undtaget i forbindelse med en ulykke
for MC, ATV og stor knallert.



Strakserstatning. Vi udbetaler straks 1 % af din
sum ved visse brud- og ledskader.

Hvis du med forsæt har fremkaldt
skadesbegivenheden

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!
!

Tilvalgsdækninger



Skade efter almindelige dagligdagshændelser

!
!
!

!
!

Vi dækker kun, hvis der er tale om en pludselig
hændelse, der forårsager personskade.
Vi dækker ikke skader, hvor méngraden er
under 5 % (eller 10 %), alt efter hvad der
fremgår af policen.
Vi dækker kun de positivt nævnte sportsgrene
under dækningen farlig sport, hvis du har valgt
netop denne dækning.
Skader på tænder i forbindelse med deltagelse
i aktiviteter, der er nævnt under farlig sport,
dækkes ikke.
Vi dækker ikke, hvis skaden skyldes sygdom.
Vi dækker ikke skader, der skyldes
overbelastning, deltagelse i slagsmål, ulovlige
aktiviteter generelt eller deltagelse og
aktiviteter af professionel karakter.
Vi dækker ikke selvmord det første år af
policens levetid.
På standarddækningen er der ingen dækning
for skader med motorcykel, ATV eller stor
knallert.

Hvor er jeg dækket?
 Forsikringen dækker i hele verden i op til 1 år.

Hvilke forpligtelser har jeg?
–
–
–
–
–

Du skal give os korrekte oplysninger om dig selv og om evt. tidligere skader, når forsikringen oprettes.
Du skal checke, at der er sammenhæng mellem de oplyste informationer, og hvad der står på policen.
Du skal betale dine forsikringer til tiden.
Sker der ændringer i din beskæftigelse eller fritidsinteresser, som har betydning for vores prissætning, har du pligt
til at kontakte os hurtigst muligt.
Får du en skade, skal den anmeldes hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen til
Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt et
indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på din police og på Mit KF. Forsikringen gælder for 1 år af gangen,
og vi fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige din forsikring uden gebyrer, hvis du eller dit nye forsikringsselskab sender en skriftlig opsigelse senest 1
måned før hovedforfald. Du kan også opsige forsikringen inden for en løbende måned plus en måned, mod at du betaler
et gebyr. Hvis du opsiger dine forsikringer inden for det første år, skal du betale et forhøjet gebyr.
Både du og Købstædernes Forsikring har mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det skal dog
ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage.
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