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En ulykkesforsikring kan være en god hjælp til at gøre even- 
tuelle økonomiske følger af en ulykke mindre belastende i 
hverdagen.

Ulykkesforsikringen indrettes, så den passer til dine ønsker 
og behov. Du kan vælge, om forsikringen skal være en hel-
tids- eller fritidsforsikring og hvilke dækninger og summer, 
der skal indgå i forsikringen.

Valg af forsikringsform
Heltidsulykkesforsikring
Forsikringen dækker hele døgnet. Prisen afhænger af, hvor 
farefuldt dit arbejde er.

Er du lønmodtager, bør du undersøge, om du er tilstræk-
keligt forsikret i arbejdstiden. Som lønmodtager er du sikret 
af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis du kommer til 
skade i arbejdstiden. Derudover er der en del arbejdsgivere, 
der sikrer deres medarbejdere yderligere. Er der ikke købt 
tilstrækkelig forsikring, eller ønsker du blot et økonomisk 
supplement, hvis uheldet er ude, bør du købe en heltidsulyk-
kesforsikring. Ligeledes vil du med fordel kunne købe en 
heltidsulykkesforsikring, hvis du har et arbejde, hvor det kan 
være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid.

Er du selvstændig, studerende eller hjemmegående, har  
du udelukkende mulighed for at købe en heltidsulykkes-
forsikring.

Fritidsulykkesforsikring
Denne dækker kun i fritiden, herunder også ulykker, der sker 
til og fra arbejde, så længe du ikke er omfattet af arbejds-
skadeforsikringen. En fritidsulykkesforsikring kan kun købes 
af lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid på 25 timer eller 
mere.

Hvad kan en ulykkesforsikring dække?
Du skal vælge, om ulykkesforsikringen skal dække i tilfælde 
af både død og invaliditet (varigt mén) eller kun en af delene. 
Herudover er der en række tilvalgsdækninger, som du kan 
vælge, ud fra hvad du har behov for.

Valg af produkt og dækning
Voksenulykkesforsikring
Forsikringen kan købes af alle, der er fyldt 15 år.

Når du fylder 59 år, ændres forsikringen pr. førstkommende 
betalingsdato til en 59-forsikring. Det har ingen betydning 
for dækningen, men den pris, du skal betale, stiger.

Varigt méndækning med tandskadedækning, dobbelt- 
erstatning og dækning af behandlings udgifter
Forsikringen dækker ved varigt mén på mindst 5 % eller 8 %.

Ved køb af forsikringen vælger du, om den skal dække, hvis 
du får 5 % varigt mén, eller om den først skal dække ved 8 %. 
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Ved at købe en ulykkesforsikring sikrer du dig og din familie, 
hvis uheldet er ude, og I kommer ud for en ulykke. 

Tryg Gruppeforsikring 
Klausdalsbrovej 601  |  2750 Ballerup
70 33 25 25  |  www.tryggruppeforsikring.dk
En del af Tryg Forsikring A/S  |  CVR-nr. 24260666
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Fravælger du 5 %, betyder det, at en ulykke med et varigt mén 
på mindre end 8 % ikke er dækket. Mange skader resulterer i 
et varigt mén på 5 %, fx en række sportsskader, færdselsska-
der og snubleskader. Her er der typisk tale om forvridninger i 
albue, fodled og knæ eller brud på håndled, albue, fodled og 
knæ.

Forsikringen dækker tandskader og behandlinger hos fysio-
terapeut eller kiropraktor i det omfang, udgifterne ikke beta- 
les på anden vis, fx af den offentlige sygesikring eller af en 
arbejdsskadeforsikring.

Der udbetales dobbelt erstatning ved varigt mén på 30 % 
eller mere.

Ulykkesforsikringen dækker ikke tab af erhvervsevne, som 
fx medfører lønnedgang, men ude lukkende varige mén, og 
méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens mén-
tabel.

Dødsfaldsdækning
Forsikringen dækker ved død som følge af en ulykke. 

Børneulykkesforsikring
Børn 0-18 år kan købe en børneulykkes forsikring med varigt 
méndækning inkl. tand skadedæk ning og behandlings- 
udgifter.

Der udbetales dobbelt erstatning ved varigt mén på 30 % 
eller mere.

Prisen for en børneulykkesforsikring er den samme uanset 
antallet af børn. 

Der kan ikke købes dødsfaldsdækning, men der er knyttet en 
begravelseshjælp til forsikringen.

Som tilvalgsdækning til børneulykkesforsikring kan du købe 
Farlig sport-dækning.

Forsikringen ophører ved første betalingsdato, efter at 
barnet er fyldt 18 år.

Tilvalgsdækninger
Farlig Sport
Forsikringen dækker, hvis du under udøvelse af en farlig 
sport kommer ud for et ulykkestilfælde, og i den forbindelse 
pådrager dig en invaliditetsgrad. 
 
Du har behov for dækningen, hvis du fx dyrker boksning, 
selvforsvar, bjergbestigning, faldskærmsudspring, motorløb 
mv.

Dækning som fører af motorcykel/scooter/45-knallert
Forsikringen dækker, hvis du som fører af motorcykel, scoo-
ter eller 45-knallert kommer ud for en ulykke. Har du ikke 
købt denne dækning, vil du kun opnå halv erstatning.

Amputationsdækning
Med en amputationsdækning vil du i tilfælde af et ulykkes-
tilfælde, der bevirker tab/amputation af visse legemsdele, 
kunne opnå en højere erstatning, end hvis du ikke har købt den. 
Fx vil tab af et ben – jævnfør arbejdsskadestyrelsens mén-
tabel – medføre en méngrad på 65 %, hvor du med amputa-
tions dækningen vil kunne opnå en méngrad på 80 %.

Infektionsdækning
Dækker alle former for infektion, der opstår i forbindelse 
med dit arbejde, når smitstoffet kommer udefra eller bliver 
sprøjtet ind i øje, øre eller mund.

Speciel øje-/øredækning
Er du blind på det ene øje eller døv på det ene øre og kommer 
ud for en ulykke, hvor du mister syn eller hørelse på det raske 
øre/øje, er den normale erstatning henholdsvis 20 % for øjet 
og 10 % for hørelsen. Ved køb af en udvidet dækning er du 
ved tab af synet på det raske øje berettiget til en erstatning 
svarende til en méngrad på 100 %. Ved tab af hørelsen på 
det raske øre vil méngraden være 75 %.

Praktiske oplysninger
Dobbeltdækning
Du skal være opmærksom på, at visse skader også kan være 
omfattet af andre forsikringer, fx kan dødsfaldsdækning og 
dækning ved varigt mén også medføre erstatning fra din 
livsforsikring, rejse forsikring, autoulykke, gruppelivs- og evt. 
andre ulykkesforsikringer. Men ved tandskader kan du kun få 
erstatning fra én forsikring.

Betaling
Første betaling ved forsikringens ikrafttrædelse. Beløbet 
opkræves via BetalingsService eller Giro. 

Hvis beløbet ikke betales senest sidste rettidige indbetalings-
dag, sender Tryg Gruppeforsikring en eller flere påmindelser 
om, at forsikringens dækning ophører, hvis beløbet ikke 
betales senest 21 dage efter første påmindelse er modtaget. 
Hvis der sendes en påmindelse, har Tryg Gruppe forsikring ret 
til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre 
omkostninger. 

Gebyrer og afgifter
Sammen med prisen for forsikringen opkræves følgende 
gebyrer og afgifter:
• Opkrævningsgebyr for girobetaling er 30 kr. og for  

Betalingsservice er det 7 kr.
• Skadeforsikringsafgift til staten skal betales efter reglerne 

i "Lov om afgift af skadesforsikringer". Der er tale om en 
løbende afgift, der vil blive opkrævet sammen med for-
sikringen
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Forsikringsaftalens løbetid
Forsikringsaftalen gælder i et år og bliver automatisk fornyet, 
medmindre du eller Tryg Gruppe forsikring har opsagt aftalen 
forinden.

Opsigelse af forsikringsaftalen
Forsikringen fortsætter indtil du eller Tryg Gruppeforsikring 
skriftligt opsiger aftalen. Opsigelsen skal ske med mindst      
1 måneds varsel til hovedforfald.

Mod et gebyr kan du vælge at opsige forsikringen med kun 
30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

I forbindelse med en skade er både du og Tryg Gruppe- 
forsikring berettiget til at opsige forsikringen eller dele heraf 
med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af 
skaden og indtil 14 dage efter afgørelsen om erstatningens 
størrelse eller afvisning af skaden.

Hvis skaden sker
Har du været udsat for en skade, skal du hurtigst muligt 
anmelde den til Tryg Gruppeforsikring. Det kan ske ved at 
ringe til os på tlf. 70 33 25 25.

Du er altid velkommen til at kontakte Tandlægernes 
Tryghedsordninger
Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er 
derfor altid velkommen til at ringe til os på 39 46 00 80.

Åbningstider er:
mandag til torsdag ml 9 og 16
Fredag ml 9 og 15.30

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om Ulykkesforsikringen.  

I tilfælde af skader, er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der er gældende. 

Forsikringsbetingelserne sendes sammen med forsikringsaftalen (policen) eller

kan ses på www.tryggruppeforsikring.dk.




