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Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.nykreditforsikring.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Denne forsikring dækker personskade (behandlingsudgifter og varigt mén) som følge af en pludselig hændelse.
Erstatning for varigt mén fastsættes ud fra den valgte forsikringssum.
Forsikringen dækker den eller de personer, som der tegnes dækning på. Der er ikke begrænsninger ift. alder
ved tegning og erstatningen nedsættes ikke pga. alder.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Ulykke Mén+

" Skade der skyldes sygdom
" Forværring af en skade der skyldes
sygdom
" Manglende årsagssammenhæng
mellem hændelsen og personskaden
" Skade som følge af nedslidning eller
overbelastning som ikke er pludselig.
" Skade som følge af selvforskyldt
beruselse, herunder påvirkning af
narkotika mv.
" Skade som følge af en forsætlig eller
grov uagtsom handling

! Varigt mén fra 5 % - også som følge
af besvimelse, ildebefindende,
solstik, hedeslag, forfrysning eller
dykning
! Dobbelterstatning - ved varigt mén fra
30 %
! Tandskade - inkl. tyggeskade
! Sportsskader - almindelig, farlig og
ekstrem sport
! Behandlingsudgifter - fx til kiropraktik,
akupunktur, zone- og fysioterapi
! Dødsfaldsdækning - for voksne
dækkes med mindst 15 % af summen
på mén - for børn dækkes med
50.000 kr.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?

Særligt for børn
Børneulykke omfatter også:
! varigt mén fra 5 % som følge af
hjernehindebetændelse
! varigt mén ved fuldstændigt tab af
synet på ét eller begge øjne som
følge af sygdom
! varigt mén ved fuldstændigt tab af
hørelsen på ét eller begge ører som
følge af sygdom
! 80.000 kr. til forældre/værge til fri
rådighed, hvis barnet får et varigt
mén fra 30 %

Mulige tilvalg
•
•
•
•
•

Ulykke Ekstra
Ulykke Straks
Ulykke Sygdom
Ulykke Forhøjet mén
Kritisk Sygdom barn

#

#
#

#
#

Briller og kontaktlinser - er ikke
omfattet. Kræver tilvalg af dækningen
Ulykke Ekstra
Tyggeskade - dækker indtil man
fylder 70 år
Ulykke Ekstra - Der er en selvrisiko
på 2.000 kr. (2018) på tøj, briller og
kontaktlinser.
For tøj gælder der en maks.
erstatning på 5.000 kr.
Ulykke Sygdom - Dækning ophører
automatisk, når man fylder 70 år
Kritisk Sygdom barn - Dækning
ophører, når man fylder 18 år og kan
ikke nytegnes hvis man er fyldt 16 år.
Diagnose må tidligst være stillet 3
måneder efter ikrafttrædelse.

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker i Danmark og under rejser/midlertidige ophold i resten af verden.
! Ved rejser/midlertidigt ophold uden for Danmark, er der dækning i 2 år fra afrejsedag.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte

•

Hvis du ændrer i de oplyste risikoforhold (fx skifter job), skal du give os besked

•

I tilfælde af en skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•

Du skal betale den første præmie i forbindelse med, at din forsikring træder i kraft, og senere
præmier skal betales på de aftalte forfaldstidspunkter.

•

Du bestemmer selv, om du ønsker at fordele betalingerne og betale hver måned, eller om du vil
nøjes med at betale én gang om året.

•

Ønsker du at betale hver måned, skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved betaling én
gang om året er det også muligt at betale via indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
•

Forsikringen starter på den dato, som vi aftaler med dig og gælder i 1 år/frem til den valgte
hovedforfaldsmåned. Herefter vil forsikringen automatisk blive fornyet og gælde i endnu 1 år.

•

Bemærk at forsikring på et barn også fortsætter, når barnet fylder 18 år. Forsikringen ændres
fra børneulykke til voksenulykke.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til den første i en måned. Opsiges
forsikringen pr. anden måned end hovedforfaldsmåneden, vil der blive opkrævet et gebyr.

•

I indtil 1 måned efter afslutningen af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel.

