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Dette dokument udgør alene en del af de prækontraktuelle oplysninger, hvor visse generelle og overordnede forhold om typen
af forsikring er beskrevet. Dokumentet skal ses i sammenhæng med de øvrige oplysninger, der modtages i forbindelse med
indgåelsen af forsikringsaftalen, herunder forsikringsbetingelser og pensionsoversigt/ forsikringsbevis. Det er således altid din
egen specifikke aftale, herunder din pensionsoversigt/ forsikringsbevis og forsikringsbetingelser, der beskriver dine rettigheder –
ikke dette dokument.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Ulykkesforsikring giver ret til en engangsudbetaling, hvis forsikrede (hvis helbred er forsikret) i forsikringstiden får et varigt mén i
dækningsberettiget grad.

Hvad dækker den?




Varigt mén (min 25 %) som følge af ulykke.
Udgifter til nødvendig befordring fra
ulykkesstedet til nærmeste
behandlingssted, helbredende behandling
hos fysioterapeut, hvis behandlingen er
ordineret af en læge og helbredende
behandling hos kiropraktor, hvis forsikrede
ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra
anden side og i det omfang udgifterne ikke
overstiger 2 % af forsikringssummen.
Forsikringssummen fremgår af
forsikringsbeviset.

Hvad dækker den ikke?
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Mén der bestod forud for ulykkestilfældet.
Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom.
Sygdom og udløsning af latente
sygdomsanlæg, selv om sygdommen er
opstået eller forværret af ulykkestilfældet.
Forværring af følgerne af ulykkestilfælde,
der skyldes en tilstedeværende eller
tilfældigt tilstødende sygdom.
Følger af lægelig behandling, som ikke er
nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der
er dækket af forsikringen.
Mén efter sygdom, der er fremkaldt af
den forsikrede ved deltagelse i slagsmål,
selvforskyldt beruselse, misbrug af
alkohol, narkotika og/eller giftstoffer samt
kriminelle handlinger.
Farlig sport og ekspeditioner til farlige
områder.
Mén efter ulykke, som fører af eller
besætningsmedlem i luftfartøj, hvis
forsikrede ikke har gyldigt certifikat.
Ulykke som indtræder mens forsikrede er
fører af bil, motorcykel eller scooter,
herunder knallert 45, hvis forsikrede ikke
har gyldigt førerbevis til køretøjet.
Mén efter ulykke, der er en følge af
krigstilstand, borgerlige uroligheder,
oprør, terrorhandlinger, epidemier eller
anden fareforøgelse i områder uden for
Danmark.
Mén efter krigsdeltagelse og lignende.
Mén efter udløsning af atomenergi eller
radioaktive kræfter samt jordskælv.
Mén eller forøgelse heraf som følge af en
sygdom, der eksisterede forud for
forsikringens ikrafttræden.
Dækningen kan bortfalde, hvis ikke
forsikrede er under behandling af en
læge og følger dennes anvisninger.
Hvis forsikrede dør, inden méngraden
kan fastsættes.
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Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

!
!
!

!

Udgifter til lægebehandling,
sygehusophold eller behandling hos
fysioterapeut eller kiropraktor, som er
en følge af ulykkestilfældet dækkes
dog længst til méngraden er fastsat.
Et bestående mén kan ikke medføre,
at mén sættes højere.
Der kan ikke senere ske udbetaling på
grund af samme ulykkestilfælde,
selvom méngraden øges.
Hvis forsikrede kommer til skade som
fører eller passager på motorcykel
eller scooter, herunder knallert 45,
eller som fører eller
besætningsmedlem i luftfartøj,
herunder svæveflyvning, nedsættes
udbetalingen til halvdelen.
Urigtige og ufuldstændige oplysninger
kan medføre, at dækningen ændres
eller helt bortfalder.

Hvor er jeg dækket?



Europa, Færøerne og Grønland. Midlertidige ophold i indtil 6 måneder i den øvrige del af verden, medmindre andet
er aftalt.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Anmeldelse af en skade skal ske hurtigst muligt inden forsikredes død.
Forsikringen forudsætter, at du opretholder en konto i det pengeinstitut, som du opretter denne forsikring igennem.
Dokumentere, at der er tale om en dækningsberettiget skade.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien betales som aftalt med AP Pension via en konto i ovennævnte pengeinstitut. Præmien betales ved påkrav.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen oprettes den 1. i den måned, som dækningen er begæret oprettet. Forudsætningen er, at AP Pension antager
forsikringen.
Dækningen bortfalder

-

senest ved udgangen af det kalenderår/kalendermåneden efter, at den forsikrede fylder 67 år.
ved næstkommende præmieforfald, hvis forsikringstagers (ejeren af dækningen) konto i pengeinstituttet udgår.
hvis AP Pension opsiger dækningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
hvis præmien ikke betales.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
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