
Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der 
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Ulykkesforsikringen dækker dig såfremt du kommer ud for en ulykke, hvor du pådrager dig et varigt mén. Udover invaliditet, dækker forsikringen også 
behandlingsudgifter til fysioterapeut og kiropraktor, ligesom udgifter til behandling af tandskader også er omfattet. Forsikringen kan tegnes til enten at 
dække dig i din fritid, eller døgnet rundt. 

Hvad dækker den ikke? 
Generelt 
Forsikringen dækker ikke skader som opstår på grund af 
sygdom eller bestående invaliditet. 
Forsikringen dækker ligeledes ikke skader som er fremkaldt 
med forsæt, grov uagtsomhed eller selvforskyldt beruselse. 

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 
Generelt 
Forsikringen dækker ikke skader der sker i forbindelse med 
udøvelse af professionel sport. 
Hovedskader der opstår når du kører motorcykel og 
knallert, er alene dækket såfremt du har hjelm på. Ved det 
fyldte 70. år, halveres forsikringssummerne. Til gengæld 
stiger prisen ikke ud over den årlige indeksregulering.

Dødsfaldsdækning 
Forsikringen dækker ikke dødsfald af naturlige årsager, 
ukendte årsager eller selvmord. 
Hvis forsikrede også har fået udbetaling for varigt mén, som 
senere medfører dødsfald, fratrækkes denne erstatning i 
dødsfaldserstatningen. 

Dobbelterstatning 
Dobbelterstatningen bortfalder når du fylder 70 år. 

Tandskadedækning 
Forsikringen dækker ikke skader som opstår ved tygning 
eller spisning. 
Forsikringen dækker ligeledes heller ikke skader som 
skyldes sygdom. 

Behandlingsudgifter 
Forsikringen dækker maks. 22.000 kr. (2018) pr. 
ulykkestilfælde i maks. 12 mdr. efter ulykkesdagen - dog 
maks. 11.000 kr. (2018) når du er fyldt 70 år. 
Forsikringen dækker ikke hvis du har ret til erstatning fra 
anden side, som f.eks. en arbejdsskadeforsikring. 

TILVALG 

Farlig sport 
Forsikringen dækker ikke tandskader som opstår i 
forbindelse med boksning, selvforsvar eller kampsport. 

Hvad dækker den? 
Generelt 
Forsikringen kan tegnes som heltids- eller fritidsdækning. 
Kørsel på motorcykel og knallert er omfattet af 
ulykkesforsikringen. 

Invaliditetsdækning 
Forsikringen dækker hvis du bliver mere end 5% varig 
invalid efter en ulykke som er opstået pludseligt. Det kan 
f.eks. være hvis du falder ned af en stige, kører galt eller
lignende.

Dobbelterstatning 
Hvis du kommer så slemt til skade at dit varige mén er over 
30%, fordobler vi din erstatning, indtil du fylder 70 år. 

Tandskadedækning 
Forsikringen dækker hvis du efter et ulykkestilfælde har 
behov for behandling af dine tænder hos en tandlæge. 

Behandlingsudgifter 
Forsikringen dækker udgifter til fysioterapeut og 
kiropraktor, hvis du efter et ulykkestilfælde har behov for 
behandling. 

TILVALG 

Farlig sport 
Forsikringen dækker skader som sker hvis du dyrker farlig 
sport som f.eks. kampsport, bjergbestigning, 
faldskærmsudspring, motorløb eller lign. 

Speciel øje-/øredækning 
Hvis du ved oprettelse af forsikringen enten er blind på det 
ene øje, eller er døv på det ene øre, kan forsikringen 
udvides, så den dækker et forhøjet varigt mén hvis du 
efterfølgende og som følge af et ulykkestilfælde får 
fuldstændig blindhed/døvhed på dit raske øje/øre. 

Dødsfaldsdækning 
Forsikringen sørger for en erstatning til dine efterladte, 
såfremt du dør som følge af en ulykke. 
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Hvor er du dækket? 
Forsikringen dækker i hele verden, og maks. 2 år ved rejser og ophold udenfor Danmark. 

Hvilke forpligtelser har du? 
• Du skal kontakte os såfremt du skifter erhverv, mister dit arbejde, får et bierhverv eller bliver selvstændig.
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt.

Hvordan opsiger du aftalen? 
• Forsikringen kan gebyrfrit opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til forsikringens hovedforfald.
• Forsikringen kan også opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et mindre

gebyr. Opsiges forsikringen indenfor det første år, opkræves du et forhøjet gebyr.
• Forsikringen kan opsiges 14 dage efter udbetaling af erstatning eller afvisning af en skade.

Hvornår og hvordan betaler du? 
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer. 
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice. 
Månedsvis betaling forudsætter tilmelding til betalingsservice. 

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig. Når du fylder 70 år, nedsættes dine forsikringssummer med 50%. 
Forsikringen løber indtil hovedforfald, hvorefter den løber et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen. 
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