Ulykke
Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle ulykkesforsikring og den nye Ulykkesforsikring og/eller Børneforsikring.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser fx, Varigt mén.
Skemaet indeholder ikke alle oplysninger, og erstatter derfor ikke dine nye forsikringsbetingelser.
Forbedringer er markeret med grønt .
Forringelser er markeret med rødt .

Emne

Ulykkesforsikring betingelsesnr. UL02
(gammel)

Den nye Ulykkesforsikring og nye
Børneforsikring

7. Varigt mén
Infektion/smitte

Tilvalgsdækning

Nu del af grunddækning

Infektion/smitte, beskæftigelse

Dækker den beskæftigelse, der er anført i
policen

Dækker under udøvelse af beskæftigelse i
DK, Norden eller et EU/EØS-land

Motorcykel o.lign.

Tilvalgsdækning

Nu del af grunddækning.

Dit psykiske varigt mén efter ulykkestilfælde uden fysisk skade

Ikke dækket

Dækket

Dit psykiske varige mén, fordi en
person i nærmeste familie var udsat
for alvorligt ulykkestilfælde

Ikke dækket

Dækket

Dit psykiske varige mén pga. selvmord i Ikke dækket
nærmeste familie

Dækket

7.3 Behandlingsudgifter

Tilvalgsdækning

Nu del af grunddækning

Psykologbehandling, op til 20 timer
indtil méngraden er fastsat

Ikke dækket

Dækket

7.4 Tandskade

Tilvalgsdækning

Nu del af grunddækning

7.5 Dødsfald og
begravelseshjælp

Tilvalgsdækning

Nu del af grunddækning

Begravelseshjælp,
maks. forsikringssum

20.000 kr.
(indeksreguleres ikke)

50.000 kr.
(indeksreguleres ikke)

Dødsfald

Ikke dækket

Dækket

9. Strakserstatning ved
knoglebrud o.lign.

Tilbydes ikke

Ny tilvalgsdækning

Ikke dækket

Dækket

8. Farlig sport

10. Udvidet varigt mén
Børneforsikring - Ekstra rådighedsbeløb på 100.000 kr., hvis barnet får
et varigt mén på 30 % eller derover
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Forbedringer er markeret med grønt .
Forringelser er markeret med rødt .

Emne

Ulykkesforsikring betingelsesnr. UL04
(gammel)

12. Udvidet hjælp

Tilbydes ikke

Den nye Ulykkesforsikring og nye
Børneforsikring
Ny tilvalgsdækning med hospitalskompensation, rengøringshjælp og ekstra
transportudgifter.

Ved ulykkestilfælde

Dækket

Ved sygdom

Dækket, når tilvalgsdækningen
Sygdom er valgt

13. Tyggeskade

Tilbydes ikke

Ny tilvalgsdækning

14. Sygdom

Tilbydes ikke

Ny tilvalgsdækning

15. Kritisk sygdom til børn og
unge indtil 25 år

Tilbydes ikke

Ny tilvalgsdækning
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