ULYKKESFORSIKRING
01 Hvorfor bør du have en ulykkesforsikring?
Du har forsikret din bil og dit hus – men er du og din familie økonomisk
sikret, hvis I kommer alvorligt til skade? Det er først og fremmest vigtigt
at passe på sin familie og sig selv.

04 Børneulykke

Ingen fareklasser - samme pris uanset beskæftigelse.

Progression 225% (inkl. administrations- og statsafgifter)
Dækning

Dit liv kan lynhurtigt ændre sig, hvis du eller din nærmeste familie kommer ud for en ulykke. Selv om du er påpasselig, kan der ske uheld på
grund af hændelser, som du ikke selv har indflydelse på.
Med en ulykkesforsikring er du sikker på at få erstatning, hvis en ulykke
medfører varigt mén. Det er en stor tryghed for din familie og dig selv at
være forsikret. Derved undgår I økonomiske bekymringer, hvis familien
bliver ramt af en ulykke.

Vi har udviklet en unik 24/7 heltidsulykkesforsikring, der dækker hele
året og i hele verden uden tidsbegrænsning. Forsikringen er indrettet efter det moderne menneskes aktivitetsniveau og er uden fareklasser, hvis
dækning er fra 5% mén. Alle betaler samme pris - uanset beskæftigelse.

Som sikkerhed for vores forpligtigelser over for vores kunder, står der
gennem de forskellige fonde i Lloyd’s og FSCS, mere end DKK 660 milliarder til rådighed. Vi informerer gerne om Lloyd’s kapitalstruktur og
Financial Service Compensation Scheme FSCS.

02 Forsikringens unikke fordele
•
•
•
•
•
•
•
•

Dækker méngrad fra 5%
Dækker vridskader, skader ved forhøjet kraftanstrengelse samt
skader på ryggen
Dækker de fleste farlige sportsgrene uden merbetaling
Dækker motorcykelkørsel uden merbetaling
Dækker infektionssygdomme (forårsaget af dyrebid)
Der ydes strakserstatning ved alvorlige skader
Udbetaling af daglig ydelse ved hospitalsindlæggelse
Ekstra progressiv erstatning med op til 225 %

03 Ulykke méngrad fra 5%

Ingen fareklasser - samme pris uanset beskæftigelse.

Progression 225%

500.000

Præmie

605,21 kr.

1.000.000

1.156,03 kr.

2.000.000

2.257,62 kr.

1.500.000
2.500.000
3.000.000

217,97 kr.

1.500.000

562,99 kr.

50.000

426,74 kr.

1.000.000

847,44 kr.

2.000.000

05 Forbedret méntabel

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel er udvidet og tilpasset internationale forhold: Ved fuldstændig tab af eller funktionsudygtighed
i de legems-dele og sanseorganer, der er nævnt nedenfor, er det
denne méntabel med højere satser, der gælder.
Tabel A – Forbedret méntabel
Ved tab eller funktionsudygtighed af:

Invaliditet grad
80%

En arm

70%

En hånd

30%

En tommelfinger

15%

En pegefinger

10%

En anden finger

65%

Alle fingre på en hånd

80%

Et ben

40%

En fod

10%

En storetå

5%

En anden tå

Tab af synet på et øje

40%

Tab af lugtesansen

15%

20%

Tab af hørelsen på et øre

50%

Et øje
20%

Et øre

40%

De blå procentsatser er i henhold til
Arbejdsmarkedets
Erhvervssikrings
méntabel.

10%

20%

1.706,82 kr.
2.808,44 kr.
3.359,24 kr.

En arm
65/70%

80%

En hånd

Ekstra dødsfaldsdækning

Der kan købes ekstra dødfaldsdækning op til 1.000.000 til følgende
præmie pr. 100.000 inkl. administrations- og statsafgifter.

Dækning

Præmie

500.000

287,65 kr.

100.000

500.000

Ved dødsfald

Tab af stemmen

(inkl. 100.000 kr. dødsfaldsdækning,
inkl. administrations- og statsafgifter)
Dækning

Præmie

57,53 kr.

55/60%

70%

En tommelfinger
20/25%

30%

Et ben
65%

80%

En fod

30%

40%
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