Ulykkeforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: ABCforsikring
Produkt: Voksenulykkesforsikring
Forsikringsgiver: Eir Försäkring AB, Sverige, Org. nr. 559166-0617

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af andre dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der
er gældende. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens vilkår, ABCvilkår voksen 2021-1. Du finder dem på www.abcforsikring.dk.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
En ulykkesforsikring, der giver dig hjælp og en erstatning, hvis du kommer ud for en pludeselig hændelse som giver dig et varigt mén.
Du kan supplere grunddækningerne med fx strakserstatning, sygdomdækning, indlæggelesdækning eller farlig sport.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hvornår dækker forsikringen - fx
Varigt mén efter vridskader på arme og ben

Hvornår dækker forsikringen ikke:
Invaliditet efter ulykker sket før forsikringen blev
oprettet

Tandskade – vi betaler den nødvendige
tandbehandling

Invaliditet efter sygdom

Særlig fingererstatning

Tandskader opstået ved tygning og spisning

Transport og behandlingsudgifter
Psykologisk krisehjælp efter livstruende begivenheder, fx overfald eller trafikuheld
Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller
akupunktør
TILVALG:
Kritisk sygdom

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Du vælger selv, om du kun vil være dækket i
fritiden med en fritidsdækning, eller hele døgnet
rundt med en heltidsdækning.
Du bestemmer selv, hvilken sum du vil være
dækket for, ud fra valgmulighederne.

Indlæggelsesdækning
Strakserstatning ved brudskader
Farlig sport
Udvidet dobbelterstatning
Erstatning ved død
Udvidet dækning for parrede organer
Fører af motorcykel og lignende
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Hvor er jeg dækket?
i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande
i EU/ midlertidigt ophold i op til et år.
EØS- landene uden tidsbegrænsning

Hvilke forpligtelser har jeg?
Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes
til os på www.abcforsikring.dk
Tyveri, røveri og seriehærværk skal også hurtigst
muligt anmeldes til politiet.
Ved ændringer
Du skal give os besked ved ændring af din risiko.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler som udgangspunkt én gang om året
på forsikringens årsdag. I de fleste tilfælde kan du
dog vælge, hvor ofte du vil betale.
Du skal betale forsikringen via Betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre
andet fremgår af policen.
Forsikringen fortsætter automatisk, hvis ikke den
opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du skal opsige forsikringen skriftligt.
Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om
året en måned inden forsikringens årsdag.
Resten af året kan du opsige din forsikring med
løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale
et administrationsgebyr.
Har du haft forsikringen i mindre end et år,
er gebyret større.
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