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Når du køber en ulykkesforsikring hos Alka, får du en police og forsikringsbetingelser. Af policen fremgår det, om det er en fritids- eller
heltidsulykkesforsikring samt hvilke dækninger og summer, der gælder. Det fremgår også, om der er dækninger, du har fravalgt, og
om der gælder særlige vilkår for din forsikring. Vær opmærksom på, at dette faktaark giver dig et generelt overblik over
ulykkesforsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du de fulde forsikringsbetingelser, der gælder for vores ulykkesforsikring
(UF-02) på www.alka.dk/ulykkesforsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
En ulykkesforsikring dækker dig som forsikrede ved ulykkestilfælde, der medfører en personskade. Det kan være et varigt mén, skade
på tænder, et efterfølgende behov for behandling hos f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor eller ved død. Fritidsulykkesforsikringen
dækker ulykker, der sker i fritiden. Heltidsulykkesforsikringen dækker hele døgnet, det vil også sige ulykker, der sker i arbejdstiden.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Fritids- og heltidsulykkesforsikring:







✓

Ulykkestilfælde, 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%

Forudbestående mén, lidelser og tandskader
Skader pga. almindelige dagligdagsbevægelser,
nedslidning og overbelastning
Forgiftning
Skader i forbindelse med fødsler
Ved grov uagtsomhed, slagsmål, forsæt og ved
påvirkning af alkohol, narkotika, medicin m.v.

Strakserstatning (knoglebrud)
 Træthedsbrud/stress-fraktur

 Isolerede ledbåndsskader

 Behandlingsudgifter til kiropraktor,
fysioterapeut, zoneterapeut, akupunktør og
osteopat
Nødvendig transport fra ulykkesstedet til
nærmeste behandlingssted

Forværring af mén, som skyldes sygdom

 Ved naturlig eller ukendt årsag

 Udgifter til tandbehandling, herunder
tyggeskader

Psykologhjælp ved alvorlige ulykkestilfælde

Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom

Dødsfaldsdækning:

 Dobbelterstatning ved mén på 30% eller
mere

✓
✓

Anden sygdom end meningitis

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
!
!

Skader opstået under professionel sport, som
du modtager mere end 50.000 kr. for pr. år.
Dobbelterstatning bortfalder ved dit 65. år

Tilvalgsdækninger:
Dødsfaldsdækning
Strakserstatning (knoglebrud)

Hvor er jeg dækket?
✓
✓

Danmark og øvrige Norden uden tidsbegrænsning
Resten af verden i indtil 2 år

Strakserstatning (knoglebrud)
 Maks. 12.000 kr. pr. ulykkestilfælde

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

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

-

Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte

-

I skadetilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden

Du skal betale din forsikring til tiden
Du skal give os besked, hvis der sker ændringer i forhold til det, du laver i din hverdag. Det gælder, hvis du flytter,
ændrer beskæftigelse, hvis du er studerende og afslutter dit studie, hvis du bliver selvstændig erhvervsdrivende,
ophører med erhvervsmæssig beskæftigelse i mere end 12 måneder, arbejder mindre end 20 timer pr. uge eller
overgår til efterløn, flexjob, førtids- eller folkepension.

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?
Afhængig af din aftale med Alka, skal du betale din ulykkesforsikring hver måned eller en gang om året. Alka opkræver
automatisk pengene.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt til Alka med 1 måneds varsel til udløb af en kalendermåned.
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