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Dette dokument giver et overblik og nøgle information i relation til din Ulykkesforsikring.
Fuldstændig aftale og kontraktlige information om produktet findes i policen herunder forsikringsbetingelser og særlige
forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser, som du bør læse og kontrollere, at den opfylder dine
forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller særlige krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler
eller First. A/S
Hvilken type forsikring?
Din ulykkesforsikring dækker død og varigt invaliditet som følge et ulykkestilfælde. Forsikringssummen for død og
invaliditet behøver ikke at være den samme og summen bestemmes af den forsikrede. Erstatning for varigt invaliditet
bestemmes ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel og erstatning gives fra 5% varigt méngrad.
Du kan finde yderligere oplysninger méntabellen her: http://www.aes.dk/ASK/ASK/Selvbetjening/Mentabel.aspx

Hvad dækker forsikringen?
✓

Hvad dækker forsikringen ikke?

Skade som følge af ulykkestilfælde. Ved
ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der
forårsager personskade med varigt invaliditet og
dødsfald. Erstatning for invaliditet ydes fra 5% mén
grad, men mindre du har valgt dækning fra 8%
mén grad.



✓

Invaliditet som følge børnelammelse er dækket



✓

Ulykkestilfælde der skyldes besvimelse eller
ildebefindende er dækket.

✓

Dødsfald som følge af selvmord såfremt forsikrede
har været omfattet af forsikringen i mindst 1 år.

✓

Udgifter til tandskade som følge et ulykkestilfælde.
Tyggeskade er dog undtaget, men kan udvides
hvis det ønskes ved en tillægspræmie.

✓

Medfører ulykkestilfældet en invaliditetsgrad på 30
% eller derover, ydes en tillægserstatning på lige
så mange procent af invaliditetserstatningen, som
invaliditetsgraden udgør.










Ulykkestilfælde, hvor der ikke kan påvises
årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og
skaden.
Skader på kroppen som følge af nedslidning eller
overbelastning, der ikke kan karakteriseres som en
pludselig skade
Personskade, som følge af udvist eller fremkaldt
grov uagtsomhed, forsæt, selvmordsforsøg, under
påvirkning af alkohol, narkotika og rusmidler eller
andre giftstoffer.
Ulykke eller dødsfald der skyldes sygdom
Krig
kernereaktion, kernestråling eller radioaktiv
kontaminering
Personskade som følge selvmordsforsøg eller
personskade som følge grov uagtsomhed eller
forsæt
involvering eller deltagelse i militærtjeneste eller virksomhed
Nuklear, biologisk og kemisk terrorisme

Er der nogle begrænsninger I dækningen?
ǃ
ǃ
ǃ

Der er ingen erstatning såfremt méngrad er under 5%.
En i forvejen eksisterende invaliditet eller lidelse giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at méngraden
fastsættes højere end hvis en sådan invaliditet eller lidelse ikke eksisterede.
Forsikringssummen for død og invaliditet må ikke overstige 5 x årsløn.

Hvor er jeg dækket?
✓

1

Forsikringen dækker uden geografiske begrænsninger, så længe den forsikrede person, har fast bopæl i
Danmark.

First. A/S, Nytorv 3, DK 1450 København K
Telefon 7070 2470 - www.first.dk

Hvilke forpligtigelser har jeg?
•
•
•
•
•
•
•

Du skal hurtigst muligt anmelde din skade til First.
Du skal besvare vores spørgsmål omhyggeligt ved tegning og ændring af din forsikring
Vi har vurderet din forsikring ud fra de oplysninger, vi har modtaget fra dig ved tegning af forsikring. Ændrer
disse oplysninger i forsikringsperioden – for at sikre at du stadig er dækket – skal du hurtigst muligt orientere
os om dette hurtigst muligt.
Du skal efterkomme vilkår og betingelser for denne police.
Du skal træffe rimelige forholdsregler for at undgå ulykker, tab, skader, som kan resultere i en anmeldelse af
skade på denne forsikring.
Kontroller din police / betingelser jævnligt, så du sikre dig at dit forsikringsbehov er tilstrækkeligt
Ved skadeanmeldelse, skal du følge procedure som er nævnt i police og/eller betingelser.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du har 21 dages betalingsfrist fra den dato fakturaen er udstedt. Dato for rettidig betaling, vil fremgå på fakturaen.

Hvornår går dækningen fra og til?
Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen og forsikringen udløber dagen før
hovedforfald som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Forsikringen fornyer
automatisk pr. hovedforfald med mindre du eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•
•
•
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Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens
hovedforfaldsdato.
Du kan dog vælge at opsige med kort opsigelsesvarsel med mindst 30 dages varsel til den 1. i måneden. Ved
kort opsigelse modregnes et administrationsgebyr på 70 kr. dog inden for det første år 448 kr.
Ved nytegning af forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne.
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