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Fritidsulykkesforsikring for
Bogbindere og
Kartonnagearbejdere
Orienterende oplysninger om Kollektiv Ulykkesforsikring police nr. 1015909214.

Forsikringen dækker Bogbindere og Kartonnagearbejdere omfattet af
Den Grafiske Overenskomst mellem HK Privat, 3F Industri-emballage og
Grafisk Arbejdsgiverforening/Danske Mediers Arbejdsgiverforening.
I denne brochure kan du læse om forsikringen.

Hvem er omfattet af ulykkesforsikringen?
Forsikringen dækker Bogbindere og Kartonnagearbejdere omfattet af
Den Grafiske Overenskomst mellem HK Privat, 3F Industri-emballage og
Grafisk Arbejdsgiverforening/Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Fritidsulykkesforsikring – Police nr. 1015909214
Hvilke forsikringsdækninger er der?
Ulykkesforsikringen dækker de forsikrede i deres fritid.
Hvis gruppemedlemmet kommer ud for et ulykkestilfælde,
og bliver invalid eller dør, udbetales der erstatning.
Hvis ulykkestilfældet medfører en invaliditetsgrad på mindst 5 %, udbetales der en
invaliditetserstatning. Erstatningen udgør lige så mange procent af invaliditetssummen, som invaliditetsgraden er fastsat til. Er gruppemedlemmet på ulykkestidspunktet under 60 år og fastsættes invaliditetsgraden til 30 % eller derover,
ydes der dobbelterstatning.
Bliver tænderne beskadiget ved et ulykkestilfælde i fritiden, dækkes rimelige og
nødvendige udgifter til tandbehandling, dog max. 4.980 kr.

Forsikringssummer gældende fra 1. marts 2014:
Dødsfald som følge af ulykke
Invaliditet som følge af ulykke

11.050 kr.
249.000 kr.

Forsikringssummerne indekseres ikke.
Forsikringsbetingelser
For fritidsulykkesforsikringen gælder forsikringsbetingelser nr. 20-8.
Dog undtaget afsnit 9, behandlingsudgifter og afsnit 11, ferierejsedækningen.
Afsnit 10 er begrænset til maksimalt 2 % af forsikringssummen ved invaliditet.

Hvem får udbetalingen?
Invaliditetserstatningen bliver udbetalt til medlemmet selv.
Ved dødsfald sker udbetalingen til den afdødes nærmeste pårørende, det vil sige, til
den efterladte ægtefælle eller samlever. Hvis ingen ægtefælle eller samelever
efterlades, sker udbetalingen til den afdødes arvinger i henhold til testamente eller
efter arveloven.
Det betyder, at udbetalingen sker til den/de personer, som er nævnt først ud fra denne
rækkefølge:
1. Ægtefælle/registreret partner
2. Samlever
Betingelse:
1) Enten at du og din samlever har fælles bopæl, og venter, har eller har haft barn
sammen.
2) Eller at du og din samlever har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på
den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

3. Livsarvinger
Forklaring: livsarvinger er dine børn, børnebørn og deres børn.

4. Efter testamente
5. Efter arveloven
Der er adgang for ethvert medlem, som måtte ønske det, til at træffe anden
bestemmelse om, til hvem udbetalingen skal finde sted, men et sådan ønske skal
skriftligt, på en begunstigelseserklæring, være meddelt Alka af det pågældende
medlem for at have gyldighed.
Forsikringssummen udbetales uden om boet, og uden at dine eventuelle kreditorer
kan gøre krav på beløbet.
Er der ingen arvinger i henhold til begunstigelsesbestemmelse, testamente eller efter
arveloven, sker der ingen udbetaling.
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Hvordan sker anmeldelse om ulykke?
Ulykkestilfældet anmeldes snarest til den afdeling, du er medlem hos.
Anmeldelsen sendes via afdelingen til Alka.
Anmeldelsesfrist
For at være berettiget til udbetaling skal følgende anmeldelsesfrist overholdes:


3 år fra skaden er sket

Overholdes fristen ikke, bortfalder kravet mod Alka.
Medlemsfordele
Som medlem af HK har du mulighed for at få særlige fordele og medlemsrabat
på 10 %. Se mere på alka.dk/hk

