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ULYKKESFORSIKRING 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: dahlberg assurance agentur a/s  

Fuldstændige oplysninger om produktet findes i de gældende forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Forsikringen dækker fra tidspunktet for tegning og et år frem. De nærmere datoer vil fremgå af certifikatet. 
Efter udløb vil det være muligt at forny forsikringen ved at udfylde en fornyelseserklæring  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad dækker den? 
 
 Forsikringen dækker varigt mén 

eller dødsfald som følge af en 
ulykke. Forsikringen dækker bl.a. 
ulykke som følge af: 

 Farlig sport 
 Kørsel på motorcykel 
 Krig og terror 

 
Og forsikringen dækker: 
 
 Krisehjælp 
 Transportudgifter 
 Udgifter til ændring af bolig og 

arbejdsplads 
 Omskolingsudgifter 

Hvad dækker den ikke? 

 Begivenheder, der skyldes sygdom el-
ler udløsning af latente sygdomsanlæg, 
selvom sygdommen er opstået eller 
forværret ved et ulykkestilfælde, eller 
forværring af følgerne af et ulykkestil-
fælde. 

 Begivenheder, der skyldes indflydelse 
af selvforskyldt beruselse eller en dertil 
svarende påvirkning af narkotika eller 
andre stoffer, samt skadestilfælde 
fremkaldt af den forsikrede ved forsæt 
eller grov uagtsomhed. 

 Begivenheder, der skyldes deltagelse 
og træning i professionel sport. 

 Begivenheder, der skyldes deltagelse i 
ekspeditioner og opdagelsesrejser. 

 Begivenheder, indtruffet som besæt-
ningsmedlem under flyvning i luftfartø-
jer. 

Er der nogen begrænsninger af dæknin-
gen? 

! Der kan købes en række tilvalgspro-
dukter til dækningen. 
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Hvor er jeg dækket? 
 Forsikringen dækker sikrede i hele verden. 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

- I tilfælde af skade skal forsikringsgiver kontaktes hurtigst muligt. 
- Udfylde begæringen efter bedste evne, da oplysningerne i denne sætter rammerne for forsik-

ringen. 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen betales på årsbasis. Hvert år ved fornyelse vil der blive opkrævet forsikringssummen 
for de følgende 12 måneder. Opkrævningen sendes som en faktura. 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen dækker fra tidspunktet for tegning og et år frem. De nærmere datoer vil fremgå af poli-
cen. Efter udløb vil det være muligt at forny forsikringen ved at udfylde en fornyelseserklæring. 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperioden udløber. Er forsikringen 
oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år, 
perioden udløber. 


