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Undertegnede anmoder om ulykkesforsikring og accepterer tilmelding til betalingsservice.
Undertegnede erklærer at have besvaret spørgsmål om tidligere skader fuldstændigt og i overensstemmelse med sandheden.
Undertegnede bekræfter, at intet andet selskab har opsagt, afslået, haft skærpet vilkår eller forlangt ekstraordinære præmieforhø-
jelser på en eller flere af mine forsikringer.
Undertegnede er indforstået med at der kan søges oplysninger om tidligere forsikringsforhold, herunder skadesforløb på de oven-
nævnte forsikringer.
Undertegnede bemyndiger samtidig nyt selskab til at foretage de nødvendige opsigelser af nuværende forsikringer.

Opsigelse af ulykkesforsikring til andet selskab

Forsikrede personer (Skriv venligst tydeligt, evt. med blokbogstaver)

Navn
(1. = Forsikringstager) Cpr. nr. Beskæftigelse Forsikringssum

invaliditet/død Ikraft dato méngrad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tilmelding til betalingsservice: Reg.nr.: Kontonr.:

Hvis du ønsker anden betaling end helårlig, angiv venligst: halvårlig kvartårlig

Navn på kontoindehaver:

Lider nogle af de forsikrede af betydelige sygdomme eller svære handicap, jf. afsluttende erklæring? Ja Nej

Har nogle af de forsikrede fået konstateret varige mén på 5% eller derover? Ja Nej

Hvis ja, uddyb venligst:

Adresse: Postnr.:

Telefon:

E-mail:

Dato & underskrift:

By:

Telefon:

E-mail:

Dato & underskrift:

Opkrævning og provision:  Ved opkrævning af forsikringspræmie, opkræves der også statsafgift på 1,1 % af præmien. Specifikationer fremgår 
af selve opkrævningen. Endvidere skal det oplyses, at assurandører og agenter kan modtage provision for salget.

Fortrydelsesret: Du kan fortryde køb af forsikringer i op til 14 dage efter forsikringens ikrafttræden eller 14 dage efter modtagelse af policen 
– hvad end der er senest.

Anmodning om ulykkesforsikring

Forsikrede person Selskab Police nr. Opsigelsedato Årsag til opsigelse

CPR-Nr. (kontoindehaver):

AB_UL_B_21-09-15

Anmodning

Post vedrørende dine forsikringer sendes som standard til din e-Boks. Ønsker du posten tilsendt på anden vis, skal nedenstående udfyldes:

Jeg ønsker i stedet posten tilsendt:

Jeg ønsker ikke at modtage post vedrørende mine forsikringer via e-boks

Via e-mail Som almindelig post Via min agent/mægler

1% 5%

1% 5%

1% 5%

1% 5%

1% 5%

1% 5%

Anmodningen fremsendes til balticfinance. Hvis anmodningen accepteres af balticfinance vil der efterfølgende blive fremsendt et forsikringsbevis i E-Boks. 
balticfinance har ret til at afvise anmodningen. Hvis anmodningen afvises, vil kunden blive orienteret af balticfinance.
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 Afsluttende erklæring

Gensidige rettigheder og forpligtelser retter sig efter de oplysninger som er angivet på begæringen, de lovpligtige bestemmelser, de almindelige 
forsikringsbetingelser for pac balticEdition ulykkesforsikring samt øvrige aftaler (f.eks. særlige betingelser og klausuler). Forsikringstageren vil få 
ovennævnte betingelser tilsendt sammen med forsikringsbeviset.

1. Bestemmelser i henhold til registerloven
Dækningsyder og balticfinance har beføjelse til at indhente helbredsoplysninger om de forsikrede personer fra praktiserende læger, sygehuse, sund-
hedsvæsenet, offentlige myndigheder og fra andre forsikringsselskaber.
Der må kun indhentes oplysninger, der er nødvendige for en fyldestgørende bedømmelse af den forsikringsmæssige risiko. Såfremt helbredstilstanden 
kun kan vurderes tilstrækkeligt i form af en lægeerklæring, kan dækningsyder eller balticfinance anmode den forsikrede person om at fremsende en 
lægeerklæring. Disse oplysninger må videregives til andre institutioner/selskaber, f.eks. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, såfremt det er i dækning-
syders og/eller den forsikredes persons interesse.

2. Dækningsomfang
Forsikringen giver dækning for ulykker, der rammer de forsikrede personer i forsikringsperioden. Forsikringen dækker ulykker i hele verden, 24 timer 
i døgnet, hele året, hvis intet andet fremgår af policen. Forsikringen dækker i tilfælde af at den forsikrede person;

• dør inden for tolv (12) måneder efter og som resultat af en ulykke. Dødsfaldsdækningen fremgår af policen
• pådrages invalidering inden for fireogtyve (24) måneder efter og som resultat af en ulykke

Yderligere dækninger er: Straksydelser i forbindelse med alvorlige skader, søgnings og redningsudgifter, kosmetiske operationer og erstatning for 
tandskader og dækninger af omkostninger i forbindelse med handicap samt hjælpemidler.

3. Pligter i skadestilfælde:
Forsikringstageren skal inden for fireogtyve (24) måneder efter ulykken dokumentere lægeerklæring og anmelde skade til balticfinance. 

4. Begrænsninger og undtagelser: Fuldstændig oversigt se vilkår pkt 5.
Sygdom, grov uagtsomhed, beruselse mv., selvmord eller selvpåførte skader, krig og lignende, strafbare handlinger, allerede eksisterende tilstande.

5. Præmiebetaling og forfald
Forsikringstageren betaler en årspræmie, der forfalder til betaling på hver årsdag for forsikringens begyndelse (hovedforfaldsdag).
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. Hvis der er truffet aftale om at betale præmien i rater og præmien ikke bliver betalt til tiden, skal alle resterende 
betalingspræmier betales straks.
balticfinance er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse 
af dokumenter, opkrævninger og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet.   

6. Vigtige oplysninger i forbindelse med helbredsspørgsmål
Betydelige sygdomme er f.eks. : Rygrader- og rygmarvssygdomme. Derudover gælder epileptiske anfald eller andre krampeanfald, HIV-infektioner, 
alkohol,- og medicinafhængighed og stofmisbrug, samt alvorlige depressioner og selvmordforsøg (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.

7. 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. 
Ukorrekt besvarede spørgsmål og risikoforhold samt svigagtig fortielse af andre risikoforhold kan berettige forsikringsselskabet til at nægte forsik-
ringsdækningen.

8. Personer som ikke kan forsikres:
Selvom der betales præmie dækker forsikringen 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, selvom der betales præmie:
Militærpersonale som er aktiv i krigs-og kriseområder som sprængstofeksperter, eftersøgnings- og rydningspersonale og flyvende personale. Cirkusar-
tister, piloter, stuntmen, dyretæmmere, minearbejdere,  bodyguards og personer som arbejder indenfor kernekraftrisiko.
Følgende erhvervsaktiviteter skal forespørges hos forsikringsselskabet, om dækning er muligt:
Professionelle sportsfolk, professionelle dykkere, besætning af olieplatformer, erhvervsfiskere og brobygningsarbejdere.
Forsikringen ophører, hvis forsikrede personer i henhold til denne afsluttende erklæring ikke længere er forsikringsegnede.

9. Begunstigelse
Hvis der ikke bliver bestemt en begunstigelse ved ulykkesdød af en forsikret person, skal følgende personer være begunstiget:

a) den overlevende ægtefælle/samlever, som den forsikrede person har været gift/levet sammen med på dødsfaldstidspunktet,
b) deres egne børn til lige dele,
c) deres forældre til lige dele,
d) deres arvinger til lige dele,

i denne rækkefølge.

Dækningsyder: syndikater ved Lloyd’s



Powered by balticfinance – Postboks 302, 6330 Padborg – Skadeservice, tlf. (+45) 70 25 01 08AB_UL_B_21-09-15

 Afsluttende erklæring

10. Tillægsaftaler 
Tillægsaftaler er kun retsgyldige, når dækningsyder eller balticfinance har bekræftet disse skriftligt og påført dem forsikringsbeviset eller henholdsvis 
har udfærdiget en ekstra skriftlig erklæring.

11. Fortrydelsesret
Ifølge loven har forsikringstageren 14 dages fortrydelsesret ved nytegning. 

12. Forsikringsperiode
Forsikringen forlænges automatisk med et år ad gangen. Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til et hovedforfald eller udgangen af en ka-
lender måned og dette skal ske skriftligt.

Børn og unge fra 0 til 18 år.
Voksne fra 18 til 65 år.

Policen kan forlænges fra 65 år op til 70 år. Aftalen stopper ved udgangen af det fyldte 70 år uden varsel.
Af respekt for personer som er 65 år eller ældre ( op til 70 år), og som har været forsikrede af forsikringsselskabet inden de blev 65 år: balticfinance 
har ret til ved behov at ændre dækning.

13. Forsikringsstart
Anmodninger skal være balticfinance i hænde senest den 15. i en måned, hvis forsikringsstart skal være efterfølgende måned. Anmodninger modtaget 
efter den 15. i en måned kan først have forsikringsstart næstfølgende måned. Undtagelser fra denne regel kan kun træde i kraft efter samtale med 
balticfinance.

14. Annullering
Efter en anmeldt skade og indtil 14 dage efter udbetaling af forsikringssummen eller afslutning af skadesagen, har både forsikringstageren og sel-
skabet/balticfinance ret til skriftligt at opsige aftalen med 14 dages varsel. Ved krav vil selskabet/balticfinance refundere enhver del af den betalte 
præmie til forsikringstageren, der er i forholdsmæssigt overskud til den forud annullerede del af forsikringsbeviset.
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