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Vær opmærksom på, at dette faktaark giver dig et generelt overblik over forsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du de
fulde forsikringsbetingelser og brochuren, der gælder for 3F Fritidsulykkesforsikring på www.alka.dk/forbundsfordele/3f.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker dig, hvis du kommer ud for et ulykkestilfælde i din fritid, som medfører en personskade. Det kan være et varigt
mén, skade på tænder, et efterfølgende behov for behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor eller dødsfald . Forsikringen dækker
også udgifter til hjemtransport, hvis du og visse af dine pårørende bliver syge eller kommer til skade, mens I rejser til udvalgte
europæiske lande.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Fritidsulykkesforsikring:



Ulykkestilfælde, der sker i din fritid, og som er en
pludselig hændelse, der forårsager personskade



Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller
ildebefindende



Varige mén, der skyldes:
 Meningitis
 Drukning
 Kulilteforgiftning
 Insektstik
 Forfrysning
 Hedeslag
 Solstik



Som følge af ulykkestilfælde, dækkes:
 Varige fysiske og psykiske mén fra 5%
 Dobbelterstatning ved mén på 30% eller
mere
 Rimelige og nødvendige udgifter til
tandbehandling

 Behandlingsudgifter til kiropraktor og









Dødsfald som følge af ulykkestilfælde

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende
Anden sygdom end meningitis
Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom
Forværring af mén, som skyldes sygdom
Forudbestående mén, lidelser og tandskader
Skader pga. almindelige dagligdagsbevægelser,
nedslidning og overbelastning





Forgiftning



Farlig sport, medmindre der er tale om
engangsdeltagelse ved særlige lejligheder





Tandskader opstået ved tygning eller spisning



Hjemtransport, når du befinder dig i
bopælslandet

fysioterapeut




Ulykkestilfælde, der sker uden for din fritid

Nødvendig transport fra ulykkesstedet til
nærmeste behandlingssted

Skader i forbindelse med fødsler
Ved grov uagtsomhed, slagsmål, forsæt og ved
påvirkning af alkohol, narkotika, medicin m.v.

Dødsfald pga. naturlig eller ukendt årsag
Hjemtransport pga. lidelser, der op til 2 måneder
før afrejse har krævet lægelig behandling eller
vurdering eller ændret medicinering

Hjemtransportdækning:






Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Ferie- og studierejser under 31 dage
Ved akut sygdom eller tilskadekomst
Udgifter til hjemtransport
Udgifter i udlandet til ophold og fortæring ved
akut sygdom eller tilskadekomst

!
!
!

Skader opstået under professionel sport, som
du modtager mere end 50.000 kr. for pr. år.
Dobbelterstatning bortfalder ved dit 65. år
Behandlingsudgifter dækkes med op til 2% af
din sum ved invaliditet

Hvor er jeg dækket?



Ulykkesforsikringen dækker dig i hele verden
Hjemtransportforsikringen dækker i Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig,
Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne (Jersey,
Guernsey m.m.), Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene/Holland,
Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østrig

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal give samtykke til, at 3F og Alka må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan
administrere forsikringen

-

Du skal betale din forsikring til tiden
I skadetilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden
Hvis du får en skade, skal du anmelde det til Alka. Du skal samtidig give Alka de oplysninger, der er nødvendige for,
at vi kan behandle din anmeldelse

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale din ulykkesforsikring hver måned, og opkrævningen sker sammen med dit medlemskontingent til 3F. Du
skal betale, så længe du er medlem af 3F, medmindre du opsiger forsikringen. 3F sender pengene videre til Alka.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, hvor du bliver medlem af 3F, medmindre du har fravalgt forsikringen.
Forsikringen ophører automatisk fra det tidspunkt, hvor dit medlemskab af 3F ophører eller, hvis du, 3F eller Alka
opsiger den inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til udløb af en kalendermåned. Du skal give 3F besked om opsigelsen.

