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Hvad er en fritidsulykkesforsikring?

En fritidsulykkesforsikring sikrer dig,
hvis du kommer ud for en ulykke i din
fritid - uanset hvor i verden du befinder dig. Fritidsulykkesforsikringen er
en kollektiv ordning, hvilket betyder,
at alle forsikres til samme lave pris
- uanset alder, køn eller eventuel
sygdom/invaliditet.

og den er en del af dit medlemskab.
Det betyder, at du får fordel af billige
kvalitetsforsikringer og dermed en
ekstra værdi i dit medlemskab.
Du betaler til forsikringen gennem
dit kontingent til HKKF. Forsikringen dækker i fritiden. Dækningen
fremgår af oversigten side 4, men
der henvises i øvrigt til forsikringsbetingelserne på alka.dk/hkkf

Hvem er omfattet af forsikringen?
HKKF har indgået aftale med Alka
om kollektiv fritidsulykkesforsikring
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Hvad dækker forsikringen?
HKKF Fritidsulykkesforsikring dækker, hvis du kommer ud for en ulykke,
mens du har fri.

Udvidet dækning for dig
Alka har udvidet dækning på ulykkesforsikringen i form af en bredere definition på, hvad en ulykke er.

Fritidsulykkesforsikringen er lavet
specielt til dig som medlem af HKKF
med særlige og udvidede dækninger.

Den lyder: “En pludselig hændelse,
der forårsager personskade”. Det betyder, at din HKKF Fritidsulykkesforsikring har en langt bedre dækning.

TRYGHED I
FRITIDEN, NÅR
DU ER AFSTED
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Sådan er du dækket
Gældende fra 1. januar 2021
Ved ulykkestilfælde i fritiden dækker
forsikringen maks. kr.

Ved invaliditet:

Hvis et ulykkestilfælde medfører en méngrad på mindst 5%, udbetales der ménerstatning. Erstatningen udgør lige så mange procent af invaliditetssummen, som
méngraden er fastsat til. Til bedømmelse af méngraden anvendes Arbejdsmarkedets
Erhvervssikrings méntabel og særlig méntabel ved amputation.

939.500 kr.

Hvis du er efterlønsmodtager, førtidspensionist over 60 år, modtager af tjenestemandspension efter det 60. år eller folkepensionist, er den tilsvarende forsikringssum

469.750 kr.

Udvidelse
Forsikringen er udvidet til at dække ulykkestilfælde, der sker i fritiden, under officielle udstationeringer foretaget
gennem Den Danske Stat under eksempelvis FN, OSCE eller NATO, og uanset tidsperiode og geografisk område. Ulykkestilfælde, hvor du aktivt har deltaget i krig, krigslignenede tilstande eller borgerkrig, er undtaget.
Tandskade:
Hvis du som følge af et ulykkestilfælde eller ved spisning/tygning beskadiger dine tænder dækkes udgifter til tandbehandling, når skaden er anerkendt af Alka:

Rimelige og
nødvendige udgifter

Behandlingsudgifter:
Efter et ulykkestilfælde dækkes udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor,
zoneterapeut, osteopat og akupunktør.
Ved alvorlige ulykker som fx overfald og voldsomme trafikuheld dækkes udgifter
til psykologbehandling.

Op til 10
behandlinger

Arbejdsløse:
Er som hovedregel dækket hele døgnet.
Hjemtransportdækning
Ved akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald dækkes rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport for
hele familien på ferierejser i op til 31 dage fra lande i Europa, der er er nævnt i forsikringsbetingelserne.
Du kan se de præcise dækninger og vilkår i forsikringsbetingelserne, som du finder på alka.dk/hkkf
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Sådan er du dækket
Hvis du får varige mén efter en ulykke (invaliditet) udgør forsikringssummen 939.500 kr. i 2021.

tilsvarende forsikringssum 469.750
kr. Når vi beregner en erstatning, tager vi udgangspunkt i, hvor alvorlige
mén en person har fået af ulykken.
Erstatningen udgør en procentdel
af forsikringssummen, der svarer til
den fastsatte méngrad.

Hvis du er efterlønsmodtager, førtidspensionist over 60 år, modtager
af tjenestemandspension efter det
60. år eller folkepensionist, er den

Særligt: Dækker hjemtransport for hele husstanden
Som noget helt særligt dækker din Fritidsulykkesforsikring hjemtransport for hele
husstanden i tilfælde af akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Dette gælder
rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport på ferierejser i op til 31 dage fra lande
i Europa der er nævnt i forsikringsbetingelserne.
Læs mere i forsikringsbetingelserne.
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Særlige dækninger for HKKFmedlemmer
• Dækning i fritiden under officielle
udstationeringer foretaget gennem
Den Danske Stat.
• Forhøjet dækningsskala ved tab
eller amputation af en legemsdel.
• Dækning af behandlingsudgifter til
bl.a. fysioterapeut, kiropraktor eller
zoneterapeut efter ulykkestilfælde.
• Dækning af udgifter til tandbehandling efter ulykke eller tyggeskader.
• Hjemtransport ved sygdom eller
ulykke for dig og din husstand ved
ferierejser i op til 31 dage fra lande i
Europa, der nævnes i betingelserne.

Vi ønsker, at du skal være tilfreds
Hvis du er utilfreds med en afgørelse,
Alka har truffet i en konkret sag, kan
du klage til os.
Når vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen med det samme.
Vores målsætning er at give dig et
hurtigt svar.
Hvis vi efter en klagesag stadig ikke
er enige, har du mulighed for at gå
videre med sagen til Fællesnævnet
(gratis) eller Ankenævnet for Forsikring (mod et mindre gebyr).
Se yderligere i betingelserne på
alka.dk/hkkf
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Endnu en medlemsfordel
Alka har i mere end 115 år været fagbevægelsens foretrukne forsikringsselskab og har
forsikret de danske lønmodtagere.
HKKF har indgået en særlig aftale med Alka
om Fritidsulykkesforsikring, og den er en del
af dit medlemskab. Dermed får du ekstra
værdi i dit medlemskab.
Spørgsmål om medlemskab af forsikringen
besvares af HKKF. Ved andre spørgsmål kan
du henvende dig til Alka Forsikring på
telefon 70 12 14 16.
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