Personforsikringer
Inklusiv dækning ved farlig sport

ulykkesforsikring
forsikringsvilkår nr. 63-05 grønland
gælder fra juni 2014
Ring til os på

+299 70 12 43
eller besøg www.forsikring.gl

2

Personforsikringer, forsikringsvilkår nr. 63-05 Grønland

Personforsikringer
indholdsfortegnelse

Vigtig information ..............................................................................................................................................4
Værd at vide ........................................................................................................................................................5
Almindelige forsikringsvilkår:
1. Fællesbestemmelser .....................................................................................................................................8
1.1 Hvilke personer dækker forsikringen?.................................................................................................6
1.2 Forsikringsgiver .....................................................................................................................................6
1.3 Hvem kan forsikres? .............................................................................................................................6
1.4 Hvor dækker forsikringen? .................................................................................................................6
1.5 Forsikringens varighed og dens opsigelse .........................................................................................6
1.6 Regulering af præmie og forsikringssum ...........................................................................................6
1.7 Vilkårs- og præmieændringer..............................................................................................................6
1.8 Præmiebetaling, gebyr m.v. ................................................................................................................6
1.9 Indeksregulering ....................................................................................................................................6
1.10 Forsikringens ophør på grund af alder ............................................................................................. 7
1.11 Risikoændringer.................................................................................................................................... 7
1.12 Anmeldelse af skade............................................................................................................................ 7
1.13 Skadesopgørelse og udbetaling ......................................................................................................... 7
1.14 Forældelse ............................................................................................................................................8
1.15 Generelle undtagelser .........................................................................................................................8
1.16 Klagemulighed ....................................................................................................................................8
1.17 Lovgivning ............................................................................................................................................9
2. Ulykkesforsikring ............................................................................................................................................9
2.1 Forsikringstyper ....................................................................................................................................9
2.2 Hvad dækker forsikringen? .................................................................................................................9
2.3 Forsikringens ændringer på grund af alder .....................................................................................9
2.4 Dækningsskema – Ulykkesforsikring ...............................................................................................10
Ifs håndtering af personoplysninger og videregivelse heraf ...................................................................... 13
Ordforklaring ....................................................................................................................................................14

Personforsikringer, forsikringsvilkår nr. 63-05 Grønland

3

Vigtig information
fortrydelsesret ved nytegning
I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel ”a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret
m.v., samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende:

fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftaleloven §34, i.

hvornår kan jeg fortryde min forsikring?
Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet – bare du
overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner mellem om din forsikring træder i kraft senere, eller om
den træder i kraft med det samme.

min forsikring træder i kraft senere
Hvis du køber en forsikring, som fx træder i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil ”4 dage fra forsikringen træder i kraft.

min forsikring træder i kraft med det samme
Hvis du køber en forsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af
forsikringen i indtil ”4 dage efter du har modtaget policen.

sådan fortryder du
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan
give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden,
inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

generelt
Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende.
Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:
Kalaallit Forsikring Agentur A/S
Postboks ” 07”
39oo Nuuk
Mail: kfa.privat@if.dk
Telefon +299 7o 12 43
Telefax: +299 32 42 4o

hvis du fortryder
Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer.
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Værd at vide
hvordan skal vilkårene læses?
Forsikringen dækker mange forskellige slags skader, men den kan naturligvis ikke dække enhver
skade, du kan komme ud for. I så fald ville den blive alt for dyr.
Det er derfor vigtigt, at du ved, hvilke skader den dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den
gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad forsikringen kan omfatte i ét vilkårshæfte. Når
du læser vilkårene, er det derfor vigtigt at have forsikringspolicen ved hånden, så du samtidig kan
se, præcis hvilke dækninger du har købt.

ordforklaring

I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og en *. Det betyder, at ordet er
nærmere forklaret i ordforklaringen, som du finder på side ”4.

hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide
• hvem forsikringen gælder for – se afsnit ”.”.
• om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen – se dækningsskemaerne på side ”o.

hvad gør du, hvis skaden sker?
Ring til os så hurtigt som muligt og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader.
Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den
måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden.

hvad skal du også anmelde?
Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os, som fx ved nyt erhverv – se afsnit ”.””.
Anmeldelsen skal ske inden forandringen foretages.

hvis du ikke er tilfreds
Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds
med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået
oplysninger nok. Se i øvrigt vilkårenes afsnit ”.” 6.

se også vores hjemmeside www.forsikring.gl
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Forsikringens dækningsomfang fremgår af
policen samt evt. policetillæg.

1.5.4 Ved nytegnede forsikringer henvises til de
særlige regler om fortrydelsesret forrest i vilkårene.

1.6 regulering af præmie og forsikringssum

1. Fællesbestemmelser
I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed.

1.1 hvilke personer dækker forsikringen?
Forsikringen dækker den sikrede* person, der er
nævnt i policen.
For børn under ”8 år, er forældre/værge indsat som
forsikringstager*. Efter det fyldte ”8 år overgår
sikrede* til selv at være forsikringstager*.

1.2 forsikringsgiver*
For denne forsikring er der to forsikringsgivere*.
Dødsfaldsdækningen er etableret i If Livsforsikring, filial af If Livförsäkring AB Sverige.
De øvrige dækninger er etableret i If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige.
Enhver form for administration, salg, skadebehandling og risikovurdering m.v. håndteres efter aftale
mellem forsikringsgiverne* af If Skadeforsikring.

1.3 hvem kan forsikres?
Personer der er bosiddende og har folkeregisteradresse i Grønland.

1.4 hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i Grønland uden tidsbegrænsning samt under rejse og ophold i resten af verden i
indtil ”2 måneder.

1.5 forsikringens varighed
og dens opsigelse
1.5.1 Forsikringen, der er tegnet for ”-årige perioder, er fortløbende, indtil en af parterne skriftligt
opsiger aftalen med mindst ” måneds varsel til en
forsikringsperiodes udløb.
1.5.2 Efter enhver anmeldt skade og i op til ”4
dage efter erstatningens betaling eller afvisning af
skaden, er såvel forsikringstageren* såvel som If
berettiget til at opsige forsikringen med ”4 dages
varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If
– indenfor samme periode – vælge at foretage
begrænsninger i dækningen.
1.5.3 Forsikringstager* kan opsige forsikringen
med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår
opkræves et supplerende administrationsgebyr.
Gebyrets størrelse kan ses på www.forsikring.gl
eller oplyses ved henvendelse.
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I beregningsgrundlaget for fastlæggelsen af præmien for Voksenulykkesforsikring indgår forsikringssum samt erhverv.

1.7 vilkårs- og præmieændringer
Hvis Ifs forsikringsvilkår eller præmietarif for
Børne- og Voksenulykkesforsikring ændres, kan If
gennemføretilsvarende ændringer af denne forsikring med ” måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Indeksregulering betragtes ikke som
ændring af præmietarif.
I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil forsikringstageren* blive fritstillet således, at en fortsættelse af forsikringen kræver forsikringstagers* accept. Ved mindre væsentlige
indskrænkninger, samt ved præmieændringer udover indeksreguleringer, fortsætter forsikringen med ændrede vilkår/præmie, når forsikringstageren* betaler præmien for ny betalingsperiode.

1.8 præmiebetaling, gebyr m.v.
1.8.1 Første opkrævning skal betales, når forsikringen træder i kraft.
Opkrævning sendes efter forsikringstagers* valg
– enten elektronisk via. betalingsservice eller til den
adresse, som forsikringstageren* har oplyst.
1.8.2 I forbindelse med opkrævning og betaling er
If berettiget til at opkræve gebyr. Størrelsen af Ifs
gebyrer fremgår af præmieopkrævningen og kan i
øvrigt altid oplyses på forespørgsel. Betales præmien ikke i henhold til ”. påkrav, sender If et skriftligt
varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte
tidsfrist.
1.8.3 Betales præmien ikke i henhold til ”. påkrav,
sender If et skriftligt varsel om forsikringens ophør.
Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved
udløbet af den anførte tidsfrist.
1.8.4 Hvis præmien først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages
af If, opkræves et rykkergebyr til dækning af de
udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto.

1.9 indeksregulering
Hvert år reguleres de fleste summer og præmier på
grund af inflation i samfundet.
1.9.1 Forsikringspræmien indeksreguleres ved forsikringens hovedforfald på baggrund af det forrige

års lønindeks for den private sektor, der udgives af
Danmarks Statistik.

1.12.3 Retten til erstatning kan bortfalde hvis
nedenstående ikke er overholdt.
Vær derfor opmærksom på følgende:

1.9.2 Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet tilsvarende indeks, der offentliggøres
af Danmarks Statistik.

• Hvis skaden har medført døden, skal dette meddeles til If inden 48 timer.
• Hvis en skade anmeldes for lang tid efter, at den
er sket, i henhold til gældende frister i Lov om
forældelse.
• Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge
dennes forskrifter.

1.9.3 Indeksregulering af vilkårsbestemte beløbsgrænser sker ved forsikringens hovedforfald, på
baggrund af det forrige års offentliggjorte lønindeks for den private sektor, medmindre der umiddelbart efter beløbet, står at det ikke indeksreguleres fx ”oo.ooo kr. (indeksreguleres ikke).
For børneulykkesforsikring reguleres beløbet ved
dødsfald på 5o.ooo kr. ikke.

1.10 forsikringens ophør
på grund af alder
Vær opmærksom på at tilvalgsdækningen Strakserstatning ophører ved bestemt alder. Se afsnit 2.3
for tilvalgsdækningen Strakserstatning.
Ulykkesforsikring fortsætter til den opsiges.

1.11 risikoændringer
1.11.1 If skal straks underrettes, hvis der sker ændringer i følgende risikoforhold:
• Hvis der sker ændringer i arten af sikredes*
erhverv eller beskæftigelse.
• Hvis sikrede* helt eller delvist overgår til selvstændigt erhvervsarbejde.
• Hvis den ugentlige arbejdstid ændres til mindre
end 25 timer.
• Hvis sikrede* midlertidig (maks. ”2 måneder)
bliver arbejdsledig eller vælger at gå på orlov.
1.11.2 Hvis et risikoforhold som er nævnt i policen
ændres med sikredes* vilje, således at Ifs risiko derved forøges udover hvad der ved aftalens indgåelse
kunne være taget i betragtning, er If fri for ansvar,
hvis If ikke ville have påtaget sig risikoen.

1.13 skadesopgørelse og udbetaling
1.13.1 Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved skadens indtræden, og
efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger.
1.13.2 I forbindelse med opgørelse af skadens omfang, er If berettiget til
• at indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge
eller lignende, der behandler eller har behandlet
sikrede*.
• at lade sikrede* undersøge af en læge eller tandlæge.
• at forlange obduktion i sager vedrørende dødsfald.
• at indhente oplysninger om indtægt og skatteforhold, ved behandling af sager om nedsat
erhvervsevne*.
Sikrede har pligt til at give If ret til at søge oplysninger hos disse og gøre de behandlende læger
bekendt med det, som sikrede* har oplyst til If.
If betaler udgifterne til forlangte læge- og tandlægeattester.
1.13.3 Ved tandskade og behandlingsudgifter skal
behandling og pris godkendes af If, inden en
behandling påbegyndes, medmindre der er tale om
nødvendig akut behandling.
1.13.4 Der gælder følgende regler for udbetaling:

Såfremt ændringen i beskæftigelsen ville have medført en højere præmie hos If, vil erstatningen blive
beregnet ud fra forholdet mellem den præmie, som
er betalt og den præmie, som skulle være betalt.

a. ved dødsfald.
Medmindre andet skriftligt er meddelt If, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste
pårørende*.

1.12 anmeldelse af skade

b. ved mén og nedsat erhvervsevne*.
Erstatningen for varigt mén som følge af ulykke*
udbetales altid til skadelidte.

1.12.1 hvad er en skade?
En ulykke* eller sygdom, som i henhold til vilkårene vil eller kan føre til en udbetaling, betragtes som
en skade.
1.12.2 Så snart som muligt efter at en skadesbegivenhed er indtrådt skal dette anmeldes til If.
Anmeldelsen kan du foretage på vores hjemmeside www.forsikring.gl eller du kan ringe til os på
telefon +299 7o ”2 43.

c. hvor sikrede* ikke er myndig.
Erstatning til umyndige udbetales i henhold til gældende værgemålsregler.
1.13.5 mén fastsættes efter følgende:
Forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning
ved en méngrad på mindst 5%.
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Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige
oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet. Méntabellen kan ses på www.ask.dk.

1.15.9 Deltagelse eller træning i professionel sport,
dvs. sport der udøves mod en betaling, eller sponsorater, der sammenlagt overstiger 5o.ooo kr. årligt,
før skat.

Méngraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag, uden hensyn til en eventuel nedsættelse af
erhvervsevnen*, skadelidtes erhverv eller andre
individuelle forhold.

1.15.10 Træning, konkurrence og kampe på landsholdsplan.

Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter
Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på baggrund af den fysiske funktionshæmning.
Erstatningen fastsættes, så snart skadens endelige følger kan bestemmes dvs. når tilstanden er stationær. Ved ulykke* dog senest 3 år efter ulykkestilfældet*. Tilstanden betragtes som stationær, når
yderligere behandling ikke kan antages at medføre
nogen bedring af tilstanden.
Eventuel uenighed om méngradens størrelse kan
indbringes for Arbejdsskadestyrelsen både af sikrede* og af If. Den af parterne der ønsker sagen
behandlet betaler udgifterne hertil. Ændres en
afgørelse truffet af If til fordel for sikrede*, betaler
If de fulde omkostninger.

1.14 forældelse

1.15.11 Sport der falder ind under Lov om sikring
mod følger af arbejdsskade eller anden tilsvarende lov.
1.15.12 Deltagelse i ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne.
1.15.13 Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med:
a. Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige
uroligheder. Forsikringen dækker dog, uanset de
nævnte uroligheder, når sikrede* opholder sig i et
land udenfor Danmark under rejse, og skaden sker
senest en måned efter konfliktens udbrud. Det er
en forudsætning, at konflikten ikke var til stede
ved indrejsen i landet, og at den sikrede* ikke selv
deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ikke
ved militære opgaver i FN’s eller en anden organisations regi.

For dækning af skader gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i Lov om forsikringsaftaler.

b. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald.

1.15 generelle undtagelser

1.16 klagemulighed

Uanset sikredes* sindstilstand eller tilregnelighed
ved fremkaldelsen af skade, dækker forsikringen
ikke skade der skyldes:

1.16.1 Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse,
som If har truffet, skal du kontakte den afdeling,
som har behandlet din sag.

1.15.1 Sikredes* forsætlige handling eller grov
uagtsomhed.

1.16.2 kundeombudet hos if.
Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig
ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens
afslutning henvende dig til vores Kundeombud,
som uden omkostninger behandler din klage. Du
kan henvende dig direkte til Kundeombudet via
vores hjemmeside www.if.dk/kontakt. Du er også
velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet
på telefon +45 7o 22 o” 32.

1.15.2 Sikredes* selvforskyldte beruselse.
1.15.3 Sikredes* påvirkning af narkotika eller
andre rusmidler.
1.15.4 Sikredes* deltagelse i slagsmål eller andre
ulovligheder.
1.15.5 Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler
og medicin.
1.15.6 Smitte med vira (virus), bakterier og andre
mikroorganismer eller lignende.
1.15.7 Svangerskab, abort og fødsel.
1.15.8 Varigt mén i form af psykiske følger efter
hændelser, hvor sikrede* ikke selv har været udsat
for fare for personskader.
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1.16.3 kundepanelet hos if.
Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse,
kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens
afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til
vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i
flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor
der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan
forelægges Stormrådet, og sager som allerede er indbragt for eksterne klageinstanser eller domstolene.

Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved
at skrive til:
If
Stamholmen ”59
265o Hvidovre
Att: Kundepanelets sekretariat
1.16.4 ankenævnet for forsikring.
Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat
ikke er tilfreds, kan du klage til:

2.2 hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde* og
akut psykologisk krisehjælp.
Se mere i dækningsskemaet på næste side.

2.3 forsikringens ændringer
på grund af alder
Tilvalgsdækningen Strakserstatning bortfalder ved
første hovedforfald efter den sikrede* fylder 7o år.
Dette vil medføre en præmiereduktion svarende til
præmien for strakserstatningen.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
”572 København V
www.ankeforsikring.dk
Telefon 33 ”5 89 oo
En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt
klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet.
Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales,
hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller
nævnet afviser at behandle klagen.

1.17 lovgivning
For forsikringen gælder, foruden police og forsikringsvilkår, Lov om forsikringsaftaler i det
omfang den ikke er fraveget, samt Lov om finansiel virksomhed.

2. Ulykkesforsikring
Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen
samt evt. policetillæg.

2.1 forsikringstyper
2.1.1 voksenulykkesforsikring heltid.
Forsikringen dækker hele døgnet. Du skal kontakte
If, hvis der sker ændringer i risikoen, se afsnit ”.””.
2.1.2 voksenulykkesforsikring fritid.
Forsikringen dækker i fritiden, dog ikke følger af
ulykkestilfælde sket under arbejde for andre, jf. Lov
om Arbejdsskadesikring, Lov om Værnepligtige
m.fl. eller anden lov der sidestilles hermed. Ulykkestilfælde som følge af forsøg på redning af mennesker i fritiden dækkes dog.
Du skal kontakte If, hvis der sker ændringer i risikoen, se afsnit ”.””.
2.1.3 børneulykkesforsikring.
Forsikringen dækker hele døgnet. Ved første hovedforfald efter sikredes* 25 års fødselsdag ændres
policen til en Voksenulykkesforsikring Heltid, og
præmien reguleres. Herefter har sikrede* pligt til
at underrette If om risikoforandringer, herunder
om sikredes* erhverv, som beskrevet i afsnit ”.””.
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2.4 Dækningsskema – Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring
Varigt mén

Dækker
Erstatning ved ulykkestilfælde* som fører
til varigt mén.
Forsikringen dækker ligeledes ved ulykkestilfælde* indtruffet i forbindelse med
handlinger, der foretages til afværgelse
af skade på person eller ejendom under
sådanne omstændigheder, at handlingen
må anses som forsvarlig.
Ulykkestilfælde* der opstår pga. ildebeﬁndende eller besvimelse som ikke er
forårsaget af sygdom.

Dækker ikke
A. Ulykkestilfælde* der skyldes sygdom.
B. Ulykkestilfælde* hvor hovedårsagen
er bestående/latente sygdomme eller
sygdomsanlæg.
C. Forværring af ulykkestilfældes* følger,
der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom.
D. Forudbestående mén. Sådanne mén
kan heller ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis de forudbestående mén ikke havde været til stede.
Er der tidligere betalt ménerstatning for en
bestemt legemsdel* fra If eller andet selskab, fratrækkes denne tidligere méngrad i
ménfastsættelsen.
E. Overbelastning af andre legemsdele*
end dem der er beskadiget ved ulykke* og
som medfører mén.
F. Skader på kroppen sket som følge af
nedslidning eller overbelastning.
G. Følger af lægelig behandling eller fysioterapi/kiropraktorbehandling, som ikke er
nødvendiggjort af et ulykkestilfælde*, der
er omfattet af forsikringen.
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Erstatninger
Hvis sikrede* bliver varigt invalideret,
udbetales erstatning med lige så mange
procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til.
Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde* kan sammenlagt ikke overstige
100 %.
Mén på under 5 % berettiger ikke til
erstatning.
Medfører et ulykkestilfælde* en méngrad
på 30 % eller derover, udbetales der dobbelterstatning.

2.4 Dækningsskema – Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring
Tandskade

Dækker

Dækker ikke

Rimelige udgifter til tandbehandling, som
følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*.

A. Tandskader opstået pga. sygdom.

Skade på tandproteser dækkes, såfremt
protesen sad i munden på ulykkestidspunktet.

C. Følgeudgifter efter en skade, så som:
• Medicin
• Bandager
• Bideskinner
• Tandbøjle
• Andre hjælpemidler.

B. Tandskade opstået ved spisning.

Erstatninger
Det er en betingelse for dækning at
sikrede* ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som fx sygesikringen, anden forsikring, eller den offentlige
børne- og unddomstandplejeordning.
Forsikringen dækker ét behandlingsforløb
på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når If har betalt udgiften til denne
behandling, betragtes behandlingen som
endelig, og der betales ikke til yderligere
behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt.
Er sikrede* fyldt 18 år på skadetidspunktet, skal behandlingen være afsluttet, når
endelige følger kan bestemmes, dog senest
5 år efter ulykkestilfældet*.
Er sikrede* under 18 år på skadetidspunktet, skal tandbehandlingen være afsluttet
inden det fyldte 25. år.
Det forhold, at en tandskade er et led i
en bro, er implantatbehandlet eller at
nabotænder mangler som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling,
kan ikke medføre større erstatning end
svarende til den nødvendige behandling af
en sund tand.
Var tændernes tilstand forringet eller
svækket inden ulykkestilfældet, fx som
følge af, fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller
andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens
omfang, i forhold til velbevarede tænder.
Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50 %.
Tandbehandling, der erstatter genopbygning med en bro, fx tandimplantatbehandling, dækkes maksimalt med et
beløb, der svarer til, hvad det ville koste at
genopbygge med brobehandling.
Erstatning for tandprotese dækkes kun
med beløbet for en tilsvarende protese.

Behandlingsudgifter

Rimelige og nødvendige udgifter til fysiske
behandlinger (kiropraktor, fysioterapeut)
som følge af et dækket ulykkestilfælde*.
Det er en betingelse for dækning, at behandlingen foretages efter nærmere aftale
med læge og If. Behandlingen skal have
helbredende virkning.

Udgifter til hjælpemidler og medicin.
Udgifter til behandling på privathospital,
hospice eller lignende.
Efter skadens afslutning dækkes ikke
yderligere behandlingsudgifter.

Behandlingsforløbet skal være sammenhængende og tidsbegrænset til stationærtidspunktet, maksimalt 12 måneder efter
skaden, og If skal godkende behandlingsudgifterne, inden behandlingen er påbegyndt, medmindre behandlingsbehovet
ligger i umiddelbar tilknytning til skaden
og godkendelse derfor ikke kan afventes.
Det er en betingelse, at sikrede* ikke har
ret til godtgørelse af udgifterne fra anden
side, som fx sygesikringen, Lov om sikring
mod følger af arbejdsskade eller anden
syge- og ulykkesforsikring.

Transportudgifter

Nødvendig transport i Grønland, forårsaget af en dækningsberettiget ulykke*. Der
dækkes fra ulykkesstedet til nærmeste
behandlingssted med op til 10.000 kr..

Øvrige transportudgifter.
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2.4 Dækningsskema – Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring
Dødsfald

Dækker
Erstatning i tilfælde af død, som følge af et
ulykkestilfælde*.

Dækker ikke
Ulykkestilfælde* der skyldes sygdom.

Erstatninger
Erstatningen udbetales på grundlag af forsikringssummens størrelse ved dødsfaldets
indtræden.
Erstatningen udbetales til sikredes*
nærmeste pårørende*, medmindre andet
fremgår af policen.
Et ulykkestilfælde* giver ikke ret til
erstatning for både død og varigt mén.
Dødsfaldserstatningen nedsættes med
det beløb, der er udbetalt i erstatning for
varigt mén, hvis der er tale om samme
skade.
For børn ydes en erstatning på 50.000 kr.
til dækning af begravelsesomkostninger.
Beløbet indeksreguleres ikke.

Akut psykologisk
krisehjælp

Der ydes akut psykologisk krisehjælp, hvis
sikrede* er direkte impliceret* i følgende
hændelser:
• Røveri*, overfald eller hændelser i forbindelse med vold.
• Traﬁk- eller færdselsuheld.
• Drukneulykke eller livstruende forgiftningsulykke.

Øvrige hændelser som ikke er nævnt i
listen over dækkede hændelser.

Udgiften er begrænset til den udgift If ville
have i Danmark.
Denne erstatning er subsidiær*.

Derudover dækker forsikringen:
• Dødsfald hos nærtstående person*.
• Hvis du bliver diagnosticeret med en
livstruende sygdom.
• Livstruende sygdom hos nærtstående
person*.

Strakserstatning
(Tilvalgsdækning)

Når et dækningsberettiget ulykkestilfælde* er direkte årsag til en
af følgende skader:
• Menisklæsion
• Overrevet korsbånd (helt eller delvist)
• Totalt overrevet achillessene
• Diskusprolaps
• Brud på:
• Albue eller håndled
• Skulder eller kraveben
• Overarm eller underarm
• Mellemhånd (ikke ﬁngre)
• Ryg eller haleben
• Bækken eller hofte
• Lårben eller knæ
• Underben eller ankel
• Mellemfod (ikke tæer).

Der ydes akut psykologisk krisehjælp,
samt op til 4 opfølgende behandlinger af
en autoriseret psykolog anbefalet af If.
De 5 behandlinger skal være sket indenfor
1 år.

Øvrige skader som ikke er nævnt i listen
over dækkede skader.

Der udbetales 1 % af forsikringens
invaliditetssum*.
Diagnosen skal stilles af en læge og skal
for brud være veriﬁceret ved røntgen, for
menisk- eller korsbåndslæsioner ved scanning eller artroskopi.
Diskusprolaps skal være veriﬁceret ved
scanning eller myolograﬁ.
Medfører et ulykkestilfælde* ﬂere
erstatningsberettigede skader i samme
legemsdel*, udbetales alene erstatning
for en skade.
Medfører ulykkestilfældet* erstatningsberettigede skader på ﬂere legemsdele*,
udbetales erstatning for hver af skaderne,
dog jf. ovenfor.
Strakserstatningen for samme ulykkestilfælde* kan samlet højest fastsættes til
3 % af forsikringens invaliditetssum*, uanset antallet af skader.
Strakserstatningen udbetales uafhængigt
af en evt. senere fastsat medicinsk invaliditetsgrad, og indgår ikke ved fastsættelsen
af denne.
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Ifs håndtering af personoplysninger og videregivelse heraf
personoplysninger
De personoplysninger som If Skadeforsikring indhenter om dig (navn, adresse, telefonnummer
og CPR-nummer (samt e-mail ved online køb)),
er nødvendige for at selskabet kan administrere
forsikringen/-erne, og opfylde selskabets kontraktlige forpligtelser samt i øvrigt dine ønsker, som
kunde. Oplysningerne vil også kunne benyttes for
at vurdere og træffe beslutning om forsikringers
indhold og vilkår samt til markedsanalyser og til
markedsføring.

dataansvarlig for bearbejdning af dine
personoplysninger er:
Dataansvarlig
If Skadeforsikring,
filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige
Stamholmen ”59
265o Hvidovre.

Oplysningerne vil også kunne benyttes til at give
dig information om selskabets samarbejdspartneres ydelser.
Personoplysningerne kan til de nævnte formål også
videregives til selskaber og organisationer, som If
Skadeforsikring samarbejder med, såvel indenfor
som udenfor EØS- og EU-området.
En begrænset persongruppe har adgang til oplysninger registreret om dig.
Hvis If Skadeforsikring har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder, vil oplysningerne blive
videregivet i henhold til myndighedernes krav.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af
dit udtrykkelige samtykke.
datasikkerhed på if.dk
If.dk benytter en ”28 bit SSL kryptering når der
transmitteres personlige oplysninger fra din computer til If Skadeforsikring. Efter transmissionen
opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog
være opmærksom på at oplysninger sendt pr. e-mail
til If ikke er krypteret.

indsigt i registrerede oplysninger
Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi
behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet
eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.
henvendelse og klager herom kan ske til:
If Skadeforsikring,
filial af If Skadeförsikräng AB (publ.), Sverige
Stamholmen ”59
265o Hvidovre
du kan også klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
”3oo København K
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Ordforklaring
b

nærmeste pårørende

begunstiget

I juridisk forstand er dine nærmeste pårørende (prioriteret rækkefølge):

En person, en forening eller lignende der overtager
retten til forsikringen ved sikredes* død.

d
direkte impliceret
Ved direkte impliceret forstås, at sikrede har været en
del af ulykken uden nødvendigvis at have lidt fysisk
overlast, herunder øjenvidne og forbipasserende.

• Ægtefælle eller registreret partner.
• Samlever*
• Børn og børnebørn
• Arvinger ifølge testamente
• Arvinger ifølge loven: Dine forældre, søskende,
nevøer og niecer, bedsteforældre samt forældres
søskende.

p

dødsfaldsdækning

pludselig hændelse

Forsikringssum der udbetales, når den sikrede*
dør, til den eller dem, der står som begunstiget*
– typisk den efterladte familie. Udbetaling sker som
et engangsbeløb.

En hændelse, der sker uventet og hvor både årsagen
og virkningen indfinder sig inden for et meget kort
tidsrum.

f
farlig sport
Farlig sport kan fx være boksning, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, parasailing, motorløb på bane samt karate og andre
kampsportsgrene.

forsikringsgiver

r
røveri
Ved røveri forstås tyveri under anvendelse eller
trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.

s
samlever

Forsikringstager er den person der har indgået aftale om forsikring med forsikringsgiver*.

Man er samlever i juridisk forstand, hvis man
boede sammen med afdøde på dødsfaldstidspunktet og venter/har/har haft barn med afdøde.
boede sammen med afdøde på dødsfaldstidspunktet og levede sammen med afdøde i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl de sidste to år før
dødsfaldet.

i

sikrede

invaliditetssum

En person, som efter forsikringsbetingelsernes ordlyd er omfattet af forsikringens dækning og derfor
ved skade er berettiget til erstatning.

Forsikringsgiver er det selskab, som du har indgået
din aftale, om overtagelse af risiko, med.

forsikringstager

Ved invaliditetssum, forstås det beløb du vælger
og ønsker fra din ulykkeforsikring, skulle du blive
1oo % invalid.

subsidiær

l

Subsidiær betyder, at forsikringen kun dækker, hvis
der ikke modtages dækning andet sted fra.

legemsdele

u

Et ben – til og med hofteled – betragtes som én
legemsdel, og en arm – til og med skulderled –
betragtes som én legemsdel.

ulykke/ulykkestilfælde

n
nærtstående person
Ved nærtstående person forstås din ægtefælle, samlever*, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre og søskende.

14 Personforsikringer, forsikringsvilkår nr. 63-05 Grønland

Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse*, der forårsager personskade. Der skal være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og selve
skaden. Ved vurderingen lægges blandt andet vægt
på, om hændelsen i sig selv er i stand til at forårsage
personskaden.
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vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om dine forsikringer, har du mulighed for at hente
hjælp følgende steder:

12835 Inhouse DK 0614

www.forsikring.gl
www.forsikringsoplysningen.dk
www.ankeforsikring.dk

If
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

Telefon: 70 12 12 12
www.if.dk

If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
CVR nr: 24 20 32 12 · Svensk reg.nr (Finansinspektionen): 516401-8102

