ULYKKESFORSIKRING pac balticEdition
Produktinformationsblad

Dette dokument giver en oversigt over dækning, undtagelser og indskrænkninger. Udførlige betingelser er vedlagt og kan
fås hos din agent eller mægler.
Forsikringsgiver:
Dækningen er underskrevet af Lloyd’s Insurance Company S.A. . Coverholder af Deres forsikring er
			balticfinance Danmark A/S.
Forsikringstype:

Denne forsikring er en ulykkesforsikring pac balticEdition

Hvad er dækket?

Hvad er ikke dækket?

Forsikringen dækker i tilfælde af, at den forsikrede
person:

Sygdom,
Grov uagtsomhed

Dør inden for tolv (12) måneder efter og som resultat af en ulykke

Beruselse mv.

Pådrages invalidering inden for fireogtyve (24) måneder efter og som resultat af en ulykke

Selvmord eller selvpåførte skader
Krig og lignende

Yderligere dækninger er:

Strafbare handlinger

Straksydelser i forbindelse med alvorlige skader

Allerede eksisterende tilstande

Søgnings og redningsudgifter

Fuldstændig oversigt over undtagelser - se betingelser – Dækning punkt 2 Begrænsninger og undtagelser

Kosmetiske operationer
Erstatning for tandskader
Dækninger af omkostninger i forbindelse med
handicap samt hjælpemidler.

Fuldstændig dækningsoversigt - se betingelser
under Dækning punkt 1

Dækningsindskrænkninger
!

Forsikringen dækker ikke personer, der er varigt syge (herunder også sindssyge) i et sådant omfang, at de er afhængige
af andres hjælp for at kunne klare sig i hverdagen.

!

Følgende erhverv kan ikke forsikres og er heller ikke forsikret:
•

•

Militærpersonale som er aktiv i krigs-og kriseområder som sprængstofeksperter, eftersøgnings- og rydningspersonale og flyvende personale.
Cirkusartister, piloter, stuntmen, dyretæmmere, minearbejdere, bodyguards og personer som arbejder indenfor
kernekraftrisiko.

Fuldstændig oversigt over undtagelser - se betingelser – Dækning punkt 2 Begrænsninger og undtagelser

Hvor og hvornår
gælder forsikringen?
Forsikringen giver dækning for ulykker, der rammer de forsikrede personer i forsikringsperioden. Forsikringen dækker
ulykker i hele verden, 24 timer i døgnet, hele året.
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Forsikringstagerens forpligtelser
Oplysningspligt
Forsikringstageren og de forsikrede personer er overfor forsikringsselskabet forpligtet til at svare på de i begæringen stillede spørgsmål fuldstændigt og i overensstemmelse med sandheden, og oplyse overfor forsikringsselskabet alle, for en
overtagelse af forsikringsdækningen relevante forhold.
Vigtige oplysninger i forbindelse med helbredsspørgsmål
Betydelige sygdomme er f.eks.: Rygrad- og rygmarvssygdomme. Derudover gælder epileptiske anfald eller andre krampeanfald, HIV-infektioner, alkohol- og medicinafhængighed og stofmisbrug, samt alvorlige depressioner og selvmordsforsøg (der ligger tilbage i tiden) som betydelige sygdomme.
Som handicap anses f.eks.: Blindhed, døvhed, lammelse, tab eller funktions-udygtighed af legemet, andre former af svær
handicap samt nærsynethed af mere end 8 dioptrien. Eksisterer oven anførte betydelige sygdomme eller handicap, så
kræver det nærmere oplysninger.

Præmiebetaling og forfald
Den første præmie forfalder til betaling straks efter at forsikringsaftalen er indgået, såfremt ikke andet er aftalt. Senere
præmier forfalder til betaling på de forfaldsdage, der er aftalt.

Forsikringsperiode
Forsikringsdækningen begynder den dato, der er anført på forsikringsbeviset. Hvis der i policen er angivet en slutdato, vil
forsikringen ophøre på denne dato. Forsikringen bliver, hvis ikke der er angivet en slutdato i policen, indgået for en etårig
periode og fortsætter et år ad gangen, medmindre den opsiges af forsikringstageren eller balticfinance med mindst en
måneds varsel til forsikringens udløbsdato.

Opsigelsesmuligheder
Forsikringen er oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til
udgangen af en kalendermåned.
Fortrydelsesret: Ifølge loven har forsikringstageren 14 dages fortrydelsesret ved nytegning.

Præmie
Præmie og dækningssum er anført i anmodning om tilbud.

Klagemuligheder
Hvis den forsikrede person ønsker at kontakte dækningsgiver direkte, bør den forsikrede person skrive til:
Lloyd’s General Representative i Danmark
Lange Linie Allé 35
2100 København Ø
Denmark
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I tilfælde af at forsikrede ønsker at klage, kan denne
sende en klageskrivelse til ”Ankenævnet for Forsikring”.
Klagen skal udfærdiges på en særskilt blanket, som bl.a.
kan rekvireres hos Ankenævnets sekretariat.
Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2 – 1100 København K – Denmark
Tlf: +45 33 15 89 00
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
Webadresse: www.ankeforsikring.dk
Tlf. (+45) 33 15 89 00
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