
8% Generelt

0% Hvem er dækket?

100% Den forsikrede person, der er nævnt i policen 0,00 %

100% Sum

15% Hvor dækker forsikringen?

80% Dækker i Danmark 0,96 %

20% Dækker midlertidigt ophold i resten af verden indtil 1 år 0,24 %

100% Sum

15% Hvornår dækker forsikringen?

80% Heltid - forsikringen dækker hele døgnet, hvis du har valgt dette 0,96 %

10% Fritid - forsikringen dækker kun i fritiden, hvis du har valgt dette 0,12 %

10% Forsikringen dækker børns fritidsarbejde uden merpris 0,12 %

100% Sum

20% Hvornår ophører forsikringen for børn?

70% Dækker børn indtil det fyldte 18. år 1,12 %

30% Dækker børn udover det fyldte 18. år 0,48 %

Note Forsikringen ophører for børn ved:

100% Sum

25% Hvornår ophører forsikringen for voksne?

100% Forsikringen er livsvarig 2,00 %

Note Forsikringen ophører for voksne ved:

100% Sum

25% Forhøjelse af pris på grund af alder

100% Forsikringen er uden prisstigning på grund af alder 2,00 %

Note Prisen stiger ved:

100% Sum

100% Sum

72% Hvad dækker forsikringen?

0% Der dækkes efter ulykkesdefinitionen.

Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der
forårsager personskade. 

Der skal være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden for at
opnå dækning

0,00 %

80% Varigt mén

84% Dækker fra 5% méngrad 48,38 %

4% Summen nedsættes ikke pga. alder 2,30 %

Note Nedsættelse ved:

4% Erstatningen nedsættes ikke pga. alder 2,30 %

Note Nedsættelse ved:

5% Dækker dobbelterstatning fra 30% méngrad eller derover 2,88 %

1% Dobbelterstatning er uden aldersbegrænsning ved udbetaling af
erstatningen

0,58 %

Ulykke SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG INKL. VÆGTNING



Note Dobbelterstatning ophører ved:

1% Dækker varigt mén, som følge af meningitis hos voksne 0,58 %

1% Dækker varigt mén, som følge af miningitis hos børn 0,58 %

100% Sum

5% Behandlingsudgifter ifm. ulykkestilfælde

40% Fysioterapi 1,44 %

25% Kiropraktik 0,90 %

10% Psykolog 0,36 %

10% Zoneterapi 0,36 %

5% Akupunktur 0,18 %

5% Osteopati 0,18 %

5% Kranio sakral 0,18 %

100% Sum

7% Tandskade

70% Dækker udgifter til tandbehandling, som følge af tandskade ved et
ulykkestilfælde

3,53 %

30% Dækker udgifter til tandbehandling, som følge af tyggeskade 1,51 %

100% Sum

1% Rådighedsbeløb til forældre

100% Dækker en ekstra erstatning til forældre, når barnet har fået méngrad på
min. 30%

0,72 %

100% Sum

2% Farlig sport

100% Dækker ulykkestilfælde, som sker ved udøvelse af farlig sport.
Farlig sport er fx kampsport, bjergbestigning og motorsport

1,44 %

100% Sum

1% Professionel sport

100% Dækker ulykkestilfælde, som sker under udøvelse af professionel sport 0,72 %

Note Begrænsning:

100% Sum

2% Fører af motorcykel og knallert

100% Dækker ulykkestilfælde, der sker som fører af motorcykel og knallert - fuld
erstatning

1,44 %

70% Dækker ulykkestilfælde, der sker som fører af motorcykel og knallert - halv
erstatning

1,01 %

170 % Sum

2% Død

50% Voksen: Den valgte forsikringssum udbetales til næmeste pårørende eller
begunstiget

0,72 %

50% Børn: Udbetaling af en fast sum til begrævelseshjælp 0,72 %

100% Sum

0% Generelle undtagelser

100% Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes:
Sygdom
Forværring pga. sygdom
Forudbestående sygdom eller lidelser
Følger af lægelig- eller anden behandling
Psykiske lidelser, hvor forsikrede ikke har været udsat for fare for
personskade

0,00 %



100% Sum

100% Sum

4% Dobbelterstatning

80% Dækker dobbelterstatning ved 30% méngrad eller derover, når dækning er valgt 3,20 %

20% Dobbelterstatning er uden aldersbegrænsning ved udbetaling af erstatningen 0,80 %

Note Dobbelterstatning ophører ved:

100% Sum

6% Strakserstatning ved knoglebrud

70% Dækker med éngangssum ved knoglebrud fx brækket knogle i ben eller arm - dog
ikke tæer og fingre

4,20 %

10% Dækker overrevet korsbånd 0,60 %

10% Dækker overrevet achillessene 0,60 %

10% Dækker overrevet sideledbånd 0,60 %

100% Sum

2% Fører af motorcykel og knallert

100% Dækker ulykkestilffælde, der sker som fører af motorcykel og knallert - fuld
erstatning

2,00 %

100% Sum

2% Farlig sport

100% Dækker ulykkestilfælde, som sker ved udøvelse af farlig sport.
Farlig sport er fx kampsport, bjergbestigning og motorsport

2,00 %

Note Sportsgrene som er undtaget:

100% Sum

4% Tyggeskade

100% Dækker udgifter til tandbehandling, som følge af en tyggeskade

80% Når skaden sker ved spisning 3,20 %

20% Når skaden sker ved spisning og skyldes et fremmedlegeme i maden 0,80 %

Note Begrænsning:

100% Sum

100% Sum

2% Kritisk sygdom (børn)

100% Dækker med éngangssum, som udbetales ved visse kritiske sygdomme 2,00 %

Note Dækker følgende sygdomme:

Note Forsikringssum:

100% Sum

100% Sum
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