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Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle ulykkesforsikring og den nye. Summer og selvrisikobeløb nævnt
på den nye forsikring gælder i 2020.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Forhøjet erstatning.
Forbedringer er markeret med grøn
Forringelser er markeret med rød
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Erstatning, ulykkesforsikring
Aldersregulering

Erstatningen nedsættes med 1/10 årligt fra
forsikrede fylder 70 år indtil 50 % af summen.

Ingen regulering i erstatning pga. alder.

Infektion/smitte ifm. beskæftigelse

Dækker ikke.

Dækker infektion/smitte sm følge af ulykkestilfælde ifm. udførelse af beskæftigelse i
Danmark, Norden eller et EU/EØS-land.

Farlig sport, dødsfald

Maks. forsikringssum er 25.000 kr.

Dækker med den valgte sum.

Behandlingsudgifter

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

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

Behandingsudgifter
- fysiske behandlere

Betaler nødvendige udgifter til fysioterapeut,
kiropraktor, og læge.

Betaler nødvendige udgifter til fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, oesteopat
og kraniosakral-terapeut.

- Psykologbehandling

Nødvendige udgifter

Op til 20 timer fra skadedato.

Dækker ikke.

Tilvalgsdækning. Udbetaler engangsbeløb
på 12.000 kr. (indeksreguleres ikke) ved
knoglebrud som følge af ulykkestilfælde.

Aldersudløb

Ophører når forsikrede fylder 70 år.

Ingen aldersudløb. Skal være købt før
forsikrede fylder 70 år.

Amputation og
tab af syn og hørelse

Dækker ikke.

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

2.9 Udvidet hjælp
ved ulykkestilfælde

Dækker ikke.

Tilvalgsdækning.
Dækker hospitalskompensation, ren
gøringshjælp, hjemmehjælp/hjemmesygepleje og transportudgifter.

2. Ulykke

Tilvalgsdækninger til
ulykkesforsikring
2.6 Strakserstatning

2.7 Forhøjet erstatning
(tilvalgsdækning)
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3. Tandforsikring
Tyggeskade

Dækker ikke.

Tilvalgsdækning.
Dækker halvdelen af rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling ifm.
tyggeskade sket under spisning.

Tandbehandling

Dækker ikke.

Tilvalgsdækning.
Dækker behov for tandbehandling efter
alm. tandlægebesøg med op til 20.000 kr.
(indeksreguleres ikke) om året. Forsikrede
betaler en egenandel på 500 kr. pr. behandlingsforløb.

Kritisk sygdom

Dækker ikke.

Dækker visse kritiske sygdomme for unge
indtil 25 år. Udbetaler et engangsbeløb på
109.220 kr. så snart sygdommen er diagnosticeret.

Sygdom

Dækker ikke.

Dækker visse alvorlige sygdomme efter
méntabel. Udbetaler et engangsbeløb,
så snart diagnosen er stillet. Erstatning
beregnes som en procentdel af den valgte
forsikringssum for forsikringen. Ophører når
forsikrede fylder 70 år.

Dækningsomfang 18-70 år

Dækker ikke.

Giver adgang til undersøgelser og behand
linger på privat hospital samt fysiske
behandlinger.

Dækningsomfang
fra 70 år

Dækker ikke.

Kan købes indtil 75 år. Ophører ikke pga.
alder. Giver adgang til undersøgelser på
privathospital, fysiske behandlinger og
medicin i op til 3 måneder.

Tryg Vejviser
Fra 70 år

Dækker ikke.

Giver adgang til telefonisk rådgivning om at
navigere i det offentlige sundhedssystem.

Lægehotline

Dækker ikke.

Giver adgang til videokonsultation uden for
egen læges åbningstid.

4.5 Sygdomsforsikring
(tilvalgsdækning)

FDM 91810s (10.19)

5. Sundhedsforsikring
(Tilvalgsdækning)
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