
Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der 
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Den kollektive ulykkesforsikring dækker, såfremt at den forsikrede kommer ud for en ulykke, hvor der pådrages et varigt mén.  Udover invaliditet, dækker 
forsikringen dødsfald og behandlingsudgifter til lægebehandling, ligesom udgifter til behandling af tandskader også er omfattet.

Hvad dækker den ikke? 
Generelt 
Forsikringen dækker ikke skader som opstår på grund af 
sygdom eller bestående invaliditet. Forsikringen dækker 
heller ikke skader som er fremkaldt med forsæt, grov 
uagtsomhed eller selvforskyldt beruselse. 
Forsikring dækker ikke skader der sker, mens den 
forsikrede deltager eller træner i professionel sport, 
cykel- eller hestevæddeløb på bane, kampsport, 
bjergbestigning, faldskærmsudspring, dykning hvor man 
bruger særligt dykkerudstyr eller motorløb af enhver art 
samt ekspeditioner eller opdagelsesrejser.

Hvad dækker den? 
Generelt
Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, der 
sker, mens den forsikrede arbejder for forsikringstagerens 
virksomhed eller opholder sig hos forsikringstager. 

Invaliditetsdækning 
Forsikringen dækker hvis forsikrede bliver mere end 5% 
varig invalid efter en ulykke som er opstået pludseligt. 

Dødsfaldsdækning 
Forsikringen sørger for en erstatning til de efterladte, hvis 
forsikrede dør som følge af en ulykke. 

Tillægserstatning 
Hvis den forsikrede kommer så slemt til skade at det 
varige mén er over 30%, udbetales der en 
tillægserstatning. 

Tandskade 
Forsikringen dækker hvis forsikrede efter et ulykkestilfælde 
har behov for behandling af sine tænder.

Behandlingsudgifter 
Forsikringen dækker behandlingsudgifter hvis den 
forsikrede efter et ulykkestilfælde har behov for 
behandling.
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Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 

Generelt 
Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, 
der sker, mens den forsikrede arbejder for 
forsikringstagerens virksomhed eller opholder sig hos 
forsikringstager. Skader der sker som følge af kørsel på 
motorcykel dækkes med indtil 50% af 
forsikringssummen. 

Tandskade 
Den samlede betaling af udgifter kan højest være 5 % af 
forsikringssummen og kan ikke overstige kr. 5.000.



Hvornår og hvordan betaler du? 
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer.  
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice.  Månedsvis betaling 
forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig. Forsikringen løber indtil hovedforfald eller anden aftalt 
dato, hvorefter den løber et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen.

Hvordan opsiger du aftalen? 
• Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode. Den fortsætter, til den bliver sagt op af forsikringstager eller Sønderjysk Forsikring

med mindst 3 måneders varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Forsikringen skal opsiges skriftligt.
• Opsiges forsikringen ikke, fornys den automatisk for ét år ad gangen.
• Efter en anmeldt skade har både forsikringstager og Sønderjysk Forsikring ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

• Du skal kontakte os hvis en sikret person ikke længere er ansat
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt og ved dødsfald skal vi have besked inden 48 timer.

Hvilke forpligtelser har du? 

        Forsikringen dækker i Norden og under rejser og ophold i indtil 12 måneder i Grønland og i den øvrige del af verden.

Hvor er du dækket? 
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