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Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan findes 
på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Ulykkesforsikringen sikrer dig, hvis uheldet er ude, og du får varigt mén efter en ulykke. Forsikringen omfatter også en tandskadedækning, dækning ved dødsfald som 
følge af et ulykketilfælde samt behandlingsudgifter. 

 

Hvad dækker den? 
 
Generelt 

 Forsikringen dækker den person, der er omfattet af 
policen. 

 Forsikringen dækker følger af et ulykkestilfælde, der er 
sket i forsikringstiden. Ved et ulykkestilfælde forstås en 
pludselig skade, der forårsager personskade.  

 Forsikringen tegnes som heltidsulykkesforsikring for 
forsikringstagere, der er beskæftiget indenfor 
administration, kontor eller butik, arbejdsledige samt 
studerende, mens de har teoretisk undervisning. Ved 
beskæftigelse/bibeskæftigelse/praktik i andre fag end 
ovennævnte, dækker forsikringen udelukkende i 
fritiden. Dette gælder også arbejdsledige og 
studerende, som under aktivering, praktikperioder eller 
i øvrigt beskæftiger sig med eller modtager 
undervisning i praktiske fag. 

 
Invaliditetsdækning 

 Invaliditetsdækningen giver ret til erstatning i tilfælde 
af varigt mén som følge af et ulykkestilfælde. 
Forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved en 
méngrad på mindst 5%. Der udbetales 
dobbelterstatning, når et dækningsberettiget 
ulykkestilfælde medfører en méngrad på 30% eller 
derover. 
 

Dødsfaldsdækning 

 Dødsfaldsdækningen giver ret til erstatning ved 
dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, 
når dødsfaldet sker indenfor et år efter 
ulykkestilfældet. 

 

Tandskadedækning 

 Dækker rimelige og nødvendige udgifter til 
tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde. 
Forsikringen dækker også tandproteser, når protesen 
sidder i munden, og når ulykkestilfældet i øvrigt har 
medført legemsbeskadigelse. 

 
Behandlingsudgifter 

 Dækker dækker rimelige og nødvendige udgifter til 
behandling hos en fysioterapeut eller kiropraktor i 
forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde 
med op til 2% af forsikringssummen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 

 Skader, hvor der er manglende årsagssammenhæng 
mellem ulykkestilfældet og skaden.  

 Overbelastning, sygdomme, forudbestående invaliditet 
og nedslidning. 

 Forgiftning fra mad, medicin, drikke og nydelsesmidler. 

 Følger af tandlæge-, læge-,  kiropraktor- eller andre 
behandlinger. 

 Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse, deltagelse i 
slagsmål eller ulovligheder samt selvmord og 
selvmordsforsøg. 

 Deltagelse i farlige sportsgrene, samt træning, 
konkurrence og kampe på divisionsplan/landsholdsplan 
eller professionel sport, der udøves mod betaling.  

 Briller og ting, uanset om de benyttes i uheldsøjeblikket. 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Invaliditetsdækningen giver ikke ret til erstatning, hvis 
ulykkestilfældet ikke udløser en méngrad, der mindst 
svarer til den valgte méngrad. 

! Et ulykkestilfælde giver ikke ret til betaling ved død, hvis 
ulykkestilfældet tidligere har udløst 
invaliditetserstatning. 

! Dødsfaldsdækningen dækker ikke dødsfald, der har 
naturlige årsager, hvor dødårsagen er ukendt, eller hvis 
der er tale om selvmord.  

! Behandlingsudgifter dækkes indtil méngraden er fastsat, 
dog max. 12 måneder efter ulykkestilfældet. 

! Tandskadedækningen omfatter ikke skader opstået ved 
tygning, samt udgifter til almindelig vedligeholdelse af 
tænder, der allerede er blevet repareret efter et 
ulykkestilfælde betalt af en forsikring, eller udgifter, der 
betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, 
arbejdsskadeforsikring eller børnetandpleje. 

! Ved skader som fører af motorcykel/scooter/knallert45 
(hvortil der kræves bil- eller MC-kørekort) ydes der kun 
halv erstatning. 

 
 
 
 
 

http://www.nemforsikring.dk/


 

Hvor er jeg dækket? 
 

 I Norden, Grønland og overalt i EU’s medlemslande. 

 I resten af verden under rejser og ophold i indtil 1 år fra afrejsetidspunktet. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen. 

- Du skal betale til tiden. 

- Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police. Får du en skade, skal du straks anmelde den til os. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten. 
Forsikringen betales helårligt. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen. 
Forsikringen er årlig og fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

- Forsikringen skal opsiges skriftligt. 

- Forsikringen kan opsiges enten med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato eller med en måneds varsel til udgangen af en måned 
mod et opsigelsesgebyr. Gebyret fremgår af vores hjemmeside. 

- Forsikringen kan fortrydes indtil 14 dage efter forsikringens ikrafttrædelse, eller 14 dage efter du har modtaget vilkårene for forsikringen (den 
seneste af de to datoer).  

- Endelig kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel i indtil 14 dage efter, en skade er afsluttet. 
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