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Hvad er en ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen har altid policenummer: 1021009721. Det skal du
oplyse ved evt. henvendelse til Alka.

En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis
du kommer ud for en ulykke. Tekninsk
Landsforbunds ulykkesforsikrng er en
kollektiv ordning, Dermed forsikres alle
på samme vilkår - uanset alder, køn
eller eventuel sygdom/invaliditet.

Denne brochure er alene et uddrag af
betingelserne. Bemærk: For denne
forsikring gælder forsikringsbetingelser
KU01, dog undtaget tandskade jf. afsnit
10.

En særlig medlemsfordel
Dit medlemslab af Teknisk Lands
forbund (TL) betyder, at du får fordel
af kvalitetsforsikringer som f.eks. den
gratis Ulykkesforsikring til studerende
og dermed får du en ekstra værdi i dit
medlemskab.

Hvornår dækker forsikringen?
Forsikringen dækker straks ved indmeldelse i TL og så længe, at du er studerende.
Hvornår ophører forsikringen?
Ved udtræden af forbundet eller efter
endt uddannelse.

Hvem er omfattet af den gratis
Ulykkesforsikring?
Forsikringen omfatter dig som studerende under uddannelse organiseret i
TL. Forsikringen forudsætter medlemskab af TL, men selve forsikringen er
gratis.

Forsikringen dækker ulykkestilfælde
opstået:
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• Ved uddannelsesforløb, ved projektarbejde og ved fællesarrangementer i skolens regi.

• Såfremt uddannelsen forudsætter
praktikophold hos en arbejdsgiver, er
vejen til og fra arbejdspladsen ligeledes dækket af ulykkesforsikringen, i
det omfang, der ikke er dækning på
en lovpligtig ansvars- eller arbejdsskadeforsikring, dog med den maksimale varighed svarende til rejsetiden
med offentligt transportmiddel.

• Under studieophold overalt i
Danmark og i udlandet, når studieopholdet er en naturlig del af dit
uddannelsesforløb og ikke strækker
sig længere end tre måneder.

Hvad får jeg, hvis uheldet er ude?
Ulykkesforsikringen dækker, hvis du
kommer ud for et ulykkestilfælde og
bliver invalid eller dør.

• Under den direkte transport til og
fra uddannelsesstedet, dog med en
maksimal varighed svarende til rejsetiden med offentlig transport, og
i det omfang dette ikke er dækket
af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

GRATIS FOR
STUDERENDE
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Et økonomisk plaster på såret, hvis
uheldet er ude

Hvis ulykkestilfældet medfører en
méngrad på mindst 5 % udbetales
der erstatning. Erstatningen udgør
lige så mange procent af invaliditetssummen, som invaliditetsgraden er
fastsat til. Ved en méngrad på mindst
30% udbetales dobbelterstatning.

i Alka er tilrettet, så den følger lovreglerne om, hvem der er dine ”nærmeste pårørende”.
Udbetalingsreglerne bestemmer, at
dødsfaldssummen udbetales til den/
de personer du efterlader, som er
nævnt først ud fra denne rækkefølge:

Herudover dækkes pr. skade op til
6.000 kr. til udgifter til lægeordineret
fysioterapeut eller kiropraktor.

Forsikringssum ved død
Forsikringssum ved invaliditet

20.000 kr.
300.000 kr.

Den samlede erstatning ved 100%
invaliditet kan maksimalt udgøre 600.000 kr.

Til hvem sker forsikringsudbetalingen?
Ved invaliditet sker udbetalingen til dig
selv, og ved død udbetales til nærmeste pårørende. TL’s Ulykkesforsikring

Forsikringssummerne reguleres ikke. Ved død skal
der evt. betales boafgift i henhold til gældende lov.
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Hvordan sker anmeldelsen til Alka?
Dødsfald og invaliditet skal snarest
mulig anmeldes til Skolesekretariatet
i Teknisk Landsforbund, som herefter udleverer en skadeanmeldelse.
Skadeanmeldelsen og nødvendige
bilag returneres til Alka.

1. Ægtefælle/registreret partner
2. Samlever
Betingelse:
a) Enten at du og din samlever har 		
		 fælles bopæl, og venter, har eller 		
		 har haft barn sammen.
b) Eller at du og din samlever har 		
		 levet sammen i et ægteskabslig-		
		 nende forhold på den fælles bopæl
		 i de sidste 2 år før dødsfaldet

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.

3. Livsarvinger
Livsarvinger er dine børn, børne-		
børn og deres børn

4. Efter testamente
5. Efter arveloven
Ønsker du forsikringssummen ved
død udbetalt til andre, skal du indsende en begunstigelseserklæring, som
kan rekvireres i Alka.

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).

Forsikringssummen udbetales uden
om boet, hvorfor afdødes eventuelle
kreditorer ikke kan gøre krav på beløbet.

Se yderligere i forsikringsbetingelserne på: alka.dk/tl
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Endnu en medlemsfordel
Alka har i mere end 115 år været fagbevægelsens foretrukne forsikringsselskab
og har forsikret de danske lønmodtagere.
Teknisk Landsforbunds tilbud om
gratis Ulykkesforsikring til dig som studerende er en særlig medlemsfordel.
Spørgsmål om medlemskab af forsikringen besvares af Teknisk Landsforbund.
Ved andre spørgsmål kan du kontakte
Alka Forsikring på telefon 70 12 14 16.

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Telefon 33 43 65 00
tl@tl.dk
tl.dk

Alka Forsikring
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Telefon 70 12 14 16
alka@alka.dk
alka.dk
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Som studerende
er du dækket,
så snart du bliver
medlem

