Ulykkesforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Vardia A/S

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.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Ulykkesforsikringen omfatter personskade hvis du kommer ud for en ulykke.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

✓

✗
✗
✗

Varigt mén fra 5% inkl. Dobbelterstatning,
farlig sport, mc-kørsel og uden aldersudløb

✓
✓

Tandskade
Behandlingsudgifter

Tilvalg:
-

Død

✗
✗
✗

Manglende årsagssammenhæng
Forsætlig handling eller grov uagtsomhed.
Selvforskyldt beruselse og påvirkning af
narkotika eller andre rusmidler.
Deltagelse i slagsmål eller andre
ulovligheder.
Svangerskab, abort og fødsel
Deltagelse eller træning i professionel
sport

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!

Varigt mén mindre end 5 %
Forsikringen dækker ikke ved sygdom eller
forudstående lidelser.

Hvor er jeg dækket?

✓

Forsikringen dækker inden for Norden uden tidsbegrænsning samt under rejse og ophold i resten af verden i indtil 2
år.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

-

Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning
Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte
Du skal straks give os besked hvis:
● du skifter arbejde
● du bliver selvstændig
● du går ned i arbejdstid (under 25 timer ugentligt)
● du bliver arbejdsledig eller går på pension.
I tilfælde af ulykke er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden
Hvis du kommer ud for en ulykke, skal du anmelde det til os så hurtigt som muligt. Du skal samtidig give os de
oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan behandle din anmeldelse.

Forsikringsgiver
Insr Insurance Group ASA
Østensjøveien 43, 0667 Oslo, Norge
Org.nr. 994 288 962

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft. Betalingen opkræves som udgangspunkt hver måned via
betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen (policen). Den forlænges
automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges inden. Der er ingen udløb eller aldersbegrænsning på forsikringen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Du kan opsige forsikringen skriftligt til os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald.
Du kan også vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter
afvisning af skaden.
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