Kundegruppeliv
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Alka Liv II A/S, Danmark

FT-nr. : 63017

Produkt: Visse kritiske sygdomme og gruppeliv

Når du køber en Kundegruppeliv hos Alka, får du en police og forsikringsbetingelser. Af policen fremgår det hvilke dækninger og
summer, der gælder. Vær opmærksom på, at dette faktaarket giver dig et generelt overblik over forsikringen. Hvis du ønsker at få alle
detaljer, finder du de fulde forsikringsbetingelser (KL-04A), der gælder for Kundegruppeliv på www.alka.dk/gruppelivsforsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen udbetaler en sum, hvis du dør eller bliver ramt af visse former for kritiske sygdomme.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Dækning ved visse kritiske sygdomme:



Diagnoser, der er stillet før eller inden for 1
måned efter, du omfattes af forsikringen



Diagnosetyper, som du en gang har fået stillet
før, du blev omfattet af forsikringen



Har du, inden du omfattes af forsikringen, haft
en af følgende diagnoser:






Kræft









Hjerteklapkirurgi






Meningitis







AIDS

Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Bypass-opererede tilfælde af
koronarsklerose
Dissemineret sklerose
Blodprop i hjertet

Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer

Aorta sygdom
Muskelsvind



AIDS, hvis du har en HIV-diagnose, inden du
omfattes af forsikringen



Udbetaling for mere end én diagnose

HIV-infektion som følge af blodtransfusion
eller arbejdsbetinget smitte
Blindhed

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Døvhed
Parkinsons sygdom
Creutzfeldt-Jakobs sygdom

Ved dødsfald

Hvor er jeg dækket?


- Hjerneblødning/blodprop i hjernen
- Bypass-opererede tilfælde af
koronarsklerose
- Hjerteklapkirurgi
- Blodprop i hjertet
- Større organtransplantationer

Visse større organtransplantationer
Visse godartede svulster i hjerne og
rygmarv

Blodprop i hjertet
Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Hjerteoperation/ballonudvidelse
Større organtransplantationer,

dækkes alle følgende diagnoser ikke:

Nyresvigt

Gruppelivsforsikring:



-

Forsikringen dækker dig i hele verden

!
!

Summer aftrappes fra og med, du fylder 51 år
En udbetalt sum ved kritisk sygdom modregnes i
gruppeliv, hvis du dør inden for 3 måneder efter,
der er stillet diagnose for den kritiske sygdom

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, når du køber forsikringen

-

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

Du skal give samtykke til, 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?
Afhængig af din aftale med Alka, skal du betale din Kundegruppeliv hver måned, hvert kvartal, halvårligt 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 til udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 60
år, medmindre den for inden opsiges af dig eller os.

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

