
 

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S  FT-n r.   : 53106    
 Danmark        Produkt  : Ulykkesforsikring  

Ulykkesforsikringens forsikringsbetingelser findes på Forsikringsselskabet Vendsyssels hjemmeside.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Ulykkesforsikring som giver den sikrede ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås; en pludselig hændelse, der 
forårsager personskade. Forsikringen kan tegnes som heltidsulykkesforsikring eller fritidsulykkesforsikring. 

 

 

Hvad dækker den?  
 
� Varigt mén ved en invaliditetsgrad på min. 5%,  
         8% eller 11% (fremgår af policen).   
         Ved invaliditetsgrad på 30% og derover, for   
         personer der ikke er fyldt 60 år, betales      
         dobbelterstatning. 

� Tandskader.  

Forsikringen kan udvides til at omfatte 
dødsfaldserstatning, sportsdækning, 
behandlingsudgifter, strakserstatning, 
indlæggelsesdækning og fører af motorcykel. 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den ikke?  
 

� Følger af ulykkestilfælde, hvis årsag er  
bestående sygdomme eller sygdomsanlæg. 

� Forværring af følgerne af ulykkestilfælde,  
der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt     
tilstødende sygdom.  

� Ulykkestilfælde der skyldes smitte fra bakterier, 
virus og lign.. Samt forgiftning som følge af 
medicin, mad, drikke og nydelsesmidler. 

� Følger af ulykkestilfælde, der skyldes den 
forsikredes forsætlige handlinger, grov 
uagtsomhed, selvforskyldt beruselse samt 
påvirkning af narkotika eller lign. stoffer. 

� Sport, der udøves mod betaling. 
� Farlig sport 
� Cykel- og hestevæddeløb på bane. 
� Motorløb af enhver art. 
� Deltagelse i slagsmål. 
� Som fører af motorcykel/ scooter (medmindre 

forsikringen er udvidet med dækning for     
kørsel på motorcykel/scooter). 

� Dykning med anvendelse af særligt udstyr             
samt faldskærmsudspring.  

� Tandskade opstået ved sammenbidning eller 
tygning dækkes ikke. 

� Hvis skadelidte gør sig skyldig i assurancesvig. 
 

 

 Jævnfør forsikringsbetingelsernes fællesbetingelser 
punkt 5, sportsdækningens punkt 3 og 
tandskadedækning punkt 3. 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

 

! Invaliditeten fastsættes, uden hensyntagen til 
forsikredes erhverv, efter den tilskadekomnes 
medicinske invaliditet, på grundlag af de 
lægelige oplysninger og den på 
skadestidspunktet gældende méntabel for 
arbejdsskadeforsikring. 

! Invaliditetsgraden for tab af flere legemsdele 
kan sammenlagt ikke overstige 100%. 

! En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at 
erstatningen ansættes højere, end hvis 
invaliditeten ikke havde været til stede. 

! Når den forsikrede fylder 67 år, nedsættes 
erstatningen med 10% pr. år til forsikrede er 
fyldt 70.  

! Forsikringen dækker ikke følger, herunder 
forværring af følger, der viser sig senere end 5 
år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. 

! Ved fastsættelse af den samlede medicinske 
invalidtet (fysisk og psykisk) kan 
invaliditetsprocenten for psykiske følger ikke 
overstige 8%. 

! Hvis tandens (tændernes) tilstand inden 
ulykkestilfældet var forringet som følge af 
sygdom, genopbygning eller rodbehandling kan 
erstatningen nedsættes eller bortfalde. 

! Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller 
nabotænder mangler, kan erstatningen ikke 
overstige, hvad der svarer til den nødvendige 
behandling af en sund tand. 

! Tandproteser der beskadiges, erstattes kun 
hvis de i ulykkesøjeblikket erstatter de naturlige 
tænder og ulykkestilfældet i øvrigt har medført 
legemsbeskadigelse. 
 

Jævnfør forsikringsbetingelserne punkt 2.1- 2.2, 
2.6, 5.1.8 - 5.1.9 og tandskadedækning punkt 2.2-
2.4 og 2.5. 

 

 

 

 



 

Hvor er jeg dækket?  
 
���� I Danmark, Norden og i Grønland. Endvidere dækkes under rejser og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed  
        i den øvrige del af verden. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg?  
 

- Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. 

- Har ulykkestilfældet medført døden, skal dette anmeldes inden 48 timer. Selskabet har ret til at kræve obduktion. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg?  
 

Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og her efter forfalder præmien enten helårligt, halvårligt, kvartårligt 
eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 3% og ved kvartålig betaling tillægges 5%. Præmien betales via BS eller via 
indbetalingskort. Ved månedlig betaling er det er krav fra selskabets side, at præmien betales via BS. Skadeforsikringsafgift 
og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 
 

Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato såfremt dækningen er accepteret af FORSIKRINGSSELSKABET 
VENDSYSSEL. Forsikringen træder ud af kraft når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller 
FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL. Forsikringen kan ligeledes træde ud af kraft, såfremt præmien ikke bliver betalt 
jævnfør fællesbetingelser for alle forsikringsarter punkt 9.1.3. 

Forsikringen bortfalder i sin helhed ved førstkommende hovedforfaldsdato, efter at sikrede er fyldt 70 år.  

 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen?  
 

Forsikringen kan opsiges af sikrede med 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb (hovedforfald). Forsikringen kan 
ligeledes opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned, for dette opkræves et gebyr. Sikrede og selskabet kan i 
forbindelse med en anmeldt skade, opsige forsikringen med 14 dages varsel jævnfør fællesbetingelser for alle 
forsikringsarter punkt 11.  
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