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Forsikringen dækker i tilfælde af, at den forsikrede 
person: 
 
Får diagnosticeret kræft. Diagnosen skal bekræftes via 
en patologirapport, udarbejdet af en patolog. 
 
Yderligere dækninger er: 
 
Den forsikredes børn er også dækket af forsikringen, 
hvis følgende forudsætninger er opfyldt:
 
Det er et biologisk eller adopteret barn.
 
Barnet har ikke fået diagnosticeret kræft før forsikrin-
gens ikrafttrædelse. Der har heller ikke været 
konstateret symptomer, der senere har vist sig at være 
symptomer på kræft. 
 
Selskabet udbetaler halvdelen af forsikringssummen, 
hvis et af de forsikrede børn har kræft. Hvis flere af de 
forsikrede børn får kræft, udbetaler selskabet halvde-
len af forsikringssummen flere gange. Udbetalingen 
kan kun benyttes én gang for hvert barn. Dette gælder 
også, hvis barnet er medforsikret ved flere personer, 
f.eks. den forsikrede og hans/hendes partner.

Fuldstændig dækningsoversigt - se betingelser 
under Dækning punkt 1 
 

Hvad er dækket?

Forstadier til kræft
 
Præmaligne og borderline-maligne tumorer
 
Carcinoma in situ.
 
Godartede tumorer betragtes heller ikke som kræft
 
Overlagt udsættelse
 
Kernereaktion, radioaktiv stråling, radioaktiv forurening 
eller biologiske/kemiske våben
 
Krig og lignende
 
Forsikringsdækningen ophører, hvis de forsikrede 
personer yder militærtjeneste i krig eller under lignende 
forhold
 
I tilfælde af hudkræft udbetaler vi kun ydelser, hvis der 
konstateres et malignt melanom med en penetrations-
dybde på mere end 2 mm. 
 
Fuldstændig oversigt over undtagelser - se betingel-
ser – Dækning punkt 2 Undtagelser

Hvad er ikke dækket?
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KRÆFTFORSIKRING
Produktinformationsblad
Dette dokument giver en oversigt over dækning, undtagelser og indskrænkninger. Udførlige betingelser er vedlagt og kan findes online 
på www.balticfinance.com eller 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, i det følgende kaldet balticfinance. 

   balticfinance Danmark A/S Tlf. (+45) 70 25 01 08
   Bredgade 45C, 3. sal   info@balticfinance.com
   1260 København K  www.balticfinance.com

   
Forsikringstype:  Denne forsikring er en Kræftforsikring.

Forsikringen har en karensperiode på seks måneder. Det betyder, at en forsikret person og forsikredes børn ikke er dækket, hvis han 
eller hun får konstateret kræft inden for de første seks måneder efter forsikringens ikrafttrædelse. Dette gælder også, hvis der inden 
for de seks måneder bliver diagnosticeret forstadier til kræft, som forværres efter karensperioden. Hvis denne sygdom, efter karen-
speriodens udløb, når et stadie, der ville resultere i et krav på ydelser, vil den forsikrede person ikke være dækket af forsikringen. 
 
Hvis der tilføjes forsikrede personer til policen (i forsikringsperioden eller ved fornyelse), gælder karensperioden på seks måneder fra 
den dato, personerne blev tilføjet. Dette gælder ikke for børn, der bliver født i forsikringsperioden. 
 
Hvis en forsikret person anmoder om en ydelse, som ikke er dækket, fordi karensperioden ikke er udløbet, vil forsikringen ophøre og 
den betalte præmie bliver refunderet.

Dækningsindskrænkninger
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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.

Præmiebetaling og forfald

Forsikringen giver dækning i forsikringsperioden. Forsikringen dækker i hele verden, 24 timer i døgnet, hele året.

Hvor og hvornår gælder forsikringen?

Oplysningspligt 
Forsikringstageren og de forsikrede personer er overfor forsikringsselskabet forpligtet til at svare på de i begæringen stillede spørgs-
mål fuldstændigt og i overensstemmelse med sandheden, og oplyse overfor for sikringsselskabet alle, for en overtagelse af forsik-
ringsdækningen relevante forhold. 

Vigtige oplysninger i forbindelse med helbredsspørgsmål 

Ikke-ryger fordele 
Ikke-rygere er personer, som ikke aktivt har inhaleret nikotin ved rygning eller inhalering inden for de sidste 36 måneder før begærin-
gen. Præmien for ikke-rygere indeholder en permanent præmiebonus. 

Tab af ikke-ryger fordele 
Hvis du bliver ryger, efter begæringen er underskrevet, vil det udgøre en øget risiko. Du er forpligtet til at informere os omgående på 
skrift (e-mail er tilstrækkeligt - modtagelse skal bekræftes af balticfinance). Rygere er personer, der ikke opfylder betingelserne for ik-
ke-rygere som beskrevet ovenfor. Selskabet kan med tilbagevirkende kraft opkræve standardpræmien, som er uden ikke-ryger bonus. 
Du kan opsige forsikringen inden for en måned efter modtagelse af vores meddelelse om præmieforhøjelsen.

Forsikringstagerens forpligtelser

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. 
Policen ophører automatisk, når forsikrede fylder 70 år. Forsikrede må ikke være ældre end 60 år ved policens ikrafttrædelse.

Forsikringsperiode

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. 
Efter en anmeldt skade og indtil 14 dage efter udbetaling af forsikringssummen eller afslutning af skadesagen, har både forsikringsta-
geren og selskabet/balticfinance ret til skriftligt at opsige aftalen med 14 dages varsel.

Opsigelsesmuligheder
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Præmie og dækningssum er anført i anmodning om tilbud.

Præmie

Hvis du har et spørgsmål eller en klage angående denne forsik-
ring eller dens agent/mægler, bør du kontakte balticfinance:

balticfinance Danmark A/S 
Postboks 302 
6330 Padborg
Denmark 
Tlf. (+45) 70 25 01 08 
info@balticfinance.com 
www.balticfinance.com

Hvis du er utilfreds med det endelige udfald, eller hvis du ikke 
har modtaget et endeligt svar inden for 8 (otte) uger fra modta-
gelsen af klagen, kan du være berettiget til at indbringe klagen 
for Ankenævnet for Forsikring. Kontaktoplysningerne er som 
følger: 

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

Klagemuligheder

Hvis du har købt din aftale online, kan du også indgive en kla-
ge via EU’s platform for onlinetvistbilæggelse (ODR). Hjem-
mesiden for ODR-platformen er www.ec.europa.eu/odr


