VI ER MED DIG

ULYKKESFORSIKRING

– vi er med dit barn, hvis uheldet er ude
Uanset hvor forsigtig man er, kan ulykker opstå, og så er det
afgørende at være ordentligt forsikret. Vores ulykkesforsikring
dækker, hvis dit barn kommer ud for en pludselig personskade
− og det er uanset, om barnet er i skole, dyrker sport eller kommer
til skade hjemme.
Det er vores job at sørge for, at situationen bliver håndteret
professionelt, så I kan komme videre med jeres liv. Vi sikrer,
at der bliver taget godt hånd om situationen, hvis uheldet er ude.

Hvad dækker forsikringen?

Tilvalg til forsikringen

• Dit barn får dækket personskader,
der er forårsaget af ulykker
• Dit barn får dækket varige mén, over
en vis procent, hvis de opstår som 		
følge af en ulykke
• Dit barn får dækket tandskader, der er
forårsaget af en ulykke

• Briller og kontaktlinser
• Farlig sport

Særlige fordele
• Dit barn får dækket mén efter visse
sygdomme − herunder børnelammelse, hjernehindebetændelse, fuldt
tab af syn eller hørelse på ét eller 		
begge øjne/ører
• I får udbetalt dobbelt erstatning, hvis
méngraden udgør 30 % eller mere
• I får udbetalt et engangsbeløb på 		
50.000 kr., ud over den egentlige 		
skadeerstatning, hvis den varige 		
méngrad er på mere end 30 %

Enkle og overskuelige produkter

For at gøre det så enkelt og overskueligt som muligt, for dig som kunde, har vi valgt,
at vores produkter skal være så brede og dækkende, at de imødekommer langt
størstedelen af de behov, som typisk opstår. Læs mere om dine fordele og se
de fulde vilkår på kfforsikring.dk eller ring til os på 33 45 74 72.

Helkundefordele giver rabat

Du kan med fordel samle dine forsikringer ét sted – det betaler sig. Du får nemlig
10 % rabat, når du har din indboforsikring samt to af følgende forsikringer hos os:
Ulykkesforsikring, bilforsikring, hus- eller fritidshusforsikring. Desuden har du kun én
selvrisiko ved skader, der involverer flere forsikringer – og kun ét sted, du skal ringe til,
hvis skaden sker. Enkelt og overskueligt.

Kundeservice

33 45 74 72
Hverdage fra kl. 08.30 - 16.00
kundeservice@kfforsikring.dk
kfforsikring.dk

