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Børneforsikring
Betingelser 16M0 (ny)

Ulykkesforsikring 
Vilkår 21-6, januar 2017 

Emne

Dækker indtil méngrad er fastsat,
dog maks. i 12 måneder.

Børneforsikring

Behandlingsudgifter
– omfang

Behandingsudgifter
– fysiske behandlere

– Psykologbehandling

Tyggeskade

Strakserstatning
ved knoglebrud o.lign.

Ekstra rådighedsbeløb,
når varigt mén vil blive 30 % 
eller derover.

Amputation og 
tab af syn og hørelse

Udvidet hjælp
ved ulykkestilfælde

Betaler nødvendige udgifter til fysio
terapeut og kiropraktor.

Op til 20 timer fra skadedato.

Tilvalgsdækning.
Dækker rimelige og nødvendige udgifter 
til behandling efter skade på tænder sket 
under spisning. Vi kan kræve den gen
stand, der er årsag til skaden indsendt.

Tilvalgsdækning.
Udbetaler et engangsbeløb på 10.892 kr.
ved ét knoglebrud og 16.346 kr. ved 
flere samtidige knoglebrud på forskellige 
legemsdele.

Del af tilvalgsdækning Udvidet varigt 
mén. Udbetaler 108.974 kr.

Del af tilvalgsdækningen Udvidet varigt 
mén. Dækker amputation efter forhøjet 
méntabel og forhøjer erstatningen for tab 
af syn og hørelse på et i forvejen rask øje/
øre.

Tilvalgsdækning.
Dækker hospitalskompensation, 
rengøringshjælp og transportudgifter.

Barnet oprettes på egen forsikringsaftale. 
Ulykkesforsikringen er gratis i barnets 
første leveår.

2. Ulykke
Tilbydes ikke.

Dækker indtil sagens afslutning,
dog maks. i 2 år.

Betaler nødvendige udgifter til fysioterapeut, 
kiropraktor, og læge.

Nødvendige udgifter.

Dækker ikke.

Dækker ikke.

Udbetaler 65.700 kr. 

Dækker ikke.

Dækker ikke.

Gratis ulykkesforsikring i barnets 
første leveår

Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle ulykkesforsikring og den nye børneforsikring. Summer og selvrisikobeløb
nævnt på den nye forsikring gælder i 2020.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Strakserstatning.

Forbedringer er markeret med grøn     
Forringelser er markeret med rød
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Omfattet når Kritisk sygdom er købt.
Dækker hospitalskompensation, 
rengøringshjælp, hjemmehjælp/
hjemmesygepleje og transportudgifter. 

Tilvalgsdækning.
Dækker visse alvorlige sygdomme efter 
méntabel. Udbetaler et engangsbeløb, 
så snart diagnosen er stillet. Erstatning 
beregnes som en procentdel af forsikrings
summen på 643.845 kr.

Kritisk sygdom,
Udvidet hjælp ved sygdom

Sygdom

Dækker ikke.

Dækning ophørt pr. 31. december 2017.
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3. Sygdom
Tilvalgsdækning.
Dækker visse kritiske sygdomme. Ud
betaler et engangsbeløb på 108.974 kr., 
så snart sygdommen er diagnosticeret.

Dækker ikke.
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Kritisk sygdom 

4. Sundhed
Tilvalgsdækning.
Giver adgang til undersøgelser og behan
dlinger på privat hospital samt fysiske 
behandlinger og psykologbehandling, 
second opinion oma.

Dækker ikke.Adgang til privathospital mv.

Børneforsikring
Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle ulykkesforsikring og den nye børneforsikring. Summer og selvrisikobeløb
nævnt på den nye forsikring gælder i 2020.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Strakserstatning.

Forbedringer er markeret med grøn     
Forringelser er markeret med rød




