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Ulykkesforsikring
1 Forsikringstager/ 

sikrede individer/personer

1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk 
person, som har tegnet forsikringen.

2 Ikrafttrædelse

2.1 Forsikringen træder i kraft på den i 
Policen/certifikatets anførte dato.

3 Geografisk område

3.1 Forsikringen dækker, med mindre andet er 
anført i Policen, i hele verden.

4 Forsikringens ophør

4.1 Forsikringen tegnes for ét år ad gangen på 
Policen angivne forsikringsperiode og udløber 
automatisk ved hovedforfaldsdag.

4.2 Opsigelse i forbindelse med skade
Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned 
efter erstatningens betaling eller efter 
afvisning af skaden er forsikringstageren og 
selskabet berettiget til, at opsige forsikringen 
skriftligt med 14 dages varsel.

5 Oplysningspligt og risikoforandring

5.1 Forsikringen er tegnet på baggrund af 
forsikringstagers oplysninger om antallet af de 
forsikrede samt deres beskæftigelse.

5.2 Hvis der sker ændring i antallet af forsikrede 
eller deres erhverv/beskæftigelse, skal 
selskabet have besked.

5.3 Ændringerne oplyses med mindst 1 måneds 
varsel til næste forsikringsårs begyndelse.

5.4 I øvrigt gælder forsikringsaftalelovens 
almindelige regler om fareforøgelse. 

6 Ved skade

6.1 Sker der en skade, skal RiskPoint snarest 
muligt have en anmeldelse med så 
fyldestgørende oplysninger som muligt.
Disse oplysninger skal sendes til:
claims@riskpoint.eu

6.2 Anmeldelse kan fås hos RiskPoint eller via 
riskpoint.eu/ /claims/dk/anmeld-en-skade/

7 Krig, jordskælv, atomenergi mv. 

Forsikringen dækker ikke skade, som direkte 
eller indirekte er en følge af:

7.1 Krig, krigslignende handlinger, neutralitets-
krænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige 
uroligheder.

7.1.1 Forsikringen dækker dog i indtil 30 dage fra 
konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte 
karakter indtræffer i et land, hvor forsikrede 
opholder sig på rejse uden for Danmark.

7.1.2 Det er en betingelse for denne dækning, at:

a. Forsikrede ikke rejser til et land, der er i 
en af ovennævnte situationer, hvis det 
frarådes af de danske myndigheder

b. Forsikrede rejser hjem, hvis 
rejseselskabet eller de danske 
myndigheder anbefaler dette

c. Forsikrede ikke selv deltager i 
handlingerne

7.2 Terrorisme.

7.3 Jordskælv eller andre naturkatastrofer.

7.4 Udløsning af atomenergi eller radioaktive 
kræfter.

mailto:claims@riskpoint.eu
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8 Klage

8.1 Ved utilfredshed med behandlingen af en 
skade, fx erstatningens størrelse eller tolkning 
af forsikringsbetingelserne, er der mulighed 
for at klage over den måde sagen er 
behandlet på til RiskPoint på:
claims@riskpoint.eu

8.2 Ankenævn
Hvis der efter en henvendelse til RiskPoint
ikke opnås enighed, kan der indgives en 
skriftlig klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: +45 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk

Klagen skal sendes til Ankenævnet på et 
særligt klageskema, og der skal betales et
gebyr til Ankenævnet for dets behandling af 
sagen. Klageskemaet kan hentes på nævnets 
hjemmeside eller kan sendes fra Ankenævnet 
eller selskabet

8.3 Arbejdsskadestyrelsen – fastsættelse af 
méngrad

8.3.1 Spørgsmålet om méngradens størrelse kan 
forlanges forelagt for Arbejdsskadestyrelsen 
ved uenighed om den af selskabets fastsatte 
méngrad.

8.3.2 Den af parterne, der ønsker spørgsmålet om 
méngradens størrelse forelagt for Arbejds-
skadestyrelsen, betaler de omkostninger, der 
er forbundet med forelæggelsen – herunder 
udgifter til yderligere lægeerklæringer.

8.3.3 Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den af 
selskabet fastsatte méngrad til fordel for 
forsikrede, betales omkostningerne altid af 
selskabet.

8.3.4 Gældende gebyrsatser findes på arbejds-
skadestyrelsens hjemmeside, eller kan oplyses 
ved telefonisk henvendelse til arbejds-
skadestyrelsen.

9 Dobbeltforsikring

9.1 Ved ulykkestilfælde sket i arbejdstiden er 
dækningen i pkt. 14 (subsidiære til andre 
forsikringer, herunder den lovpligtige 
arbejdsskadeforsikring). 

10 Værneting og lovgivning

10.1 For denne forsikring gælder lov om 
forsikringsaftaler nr. 129 af april 1930 med 
senere ændringer medmindre andet følger af 
nærværende betingelser eller policen.
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres 
efter dansk ret ved danske domstole.

11 Forsikringsselskabet

11.1 Enhver henvendelse vedrørende forsikringen 
ved skader, risikoændringer eller andre 
forhold skal ske til RiskPoint:

RiskPoint A/S
Hammerensgade 4
DK-1267 København K
Tlf. +45 33 38 13 30
E-mail police@riskpoint.eu

claims@riskpoint.eu

11.2.1 For skader hæfter alene Forsikringsgiver(-ne) 
med de på policen under pkt. 8 anførte 
respektive andel(-e).

12 Behandling af personoplysninger

12.1 Forsikrede personer gøres udtrykkeligt 
opmærksom på, at RiskPoint foretager 
elektronisk databehandling af forsikredes og 
andre i forsikringsbetingelserne nævnte 
personers personoplysninger, som indhentes 
af RiskPoint, og forsikrede, erklærer sig ved 
begæring om forsikringsdækningen indforstået 
hermed.

Personoplysninger er f.eks. oplysninger om 
forsikredes navn, adresse og lignende, som 
registreres i forbindelse med tegningen af 
forsikringen, samt oplysninger, som 
registreres i forbindelse med anmeldelse og 
behandling af forsikringsbegivenheder, f.eks. 
skadeårsag, tilskadekomne, mv.

Registrering og behandling af 
personoplysninger sker i overensstemmelse 
med den Europæiske Persondataforordning 
(EU/2016/679 af 27. april 2016). I henhold til 
denne forordning gøres forsikrede hermed 
udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af 
relevante personoplysninger er nødvendig for 
at opnå dækning og for behandling i henhold 
til forsikringen.

De registrerede personoplysninger opbevares 
så længe det er nødvendigt, og udveksles kun 
med RiskPoint’s samarbejdspartnere, og 
Forsikringsgiver(ne) på policen under pkt. 8 
for at aftalens forpligtelser kan varetages. 

RiskPoint er den dataansvarlig. Hvis forsikrede 
ønsker at få indsigt i de personoplysninger vi 
har registreret omkring denne eller anmode 
om rettelse af fejlagtige personoplysninger, 
kan denne henvende sig til RiskPoint.

mailto:claims@riskpoint.eu
www.ankeforsikring.dk
mailto:police@riskpoint.eu
mailto:claims@riskpoint.eu
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Øjenulykke
13 Hvad forstås ved en øjenulykke

13.1 Forsikringen udbetales hvis et ulykkestilfælde  
resulterer i fuldstændig synstab/blindhed i 
form af 100% varigt mén jf. nedenstående:

• 1/60 med lyssans og projektion 
(retningsangivelse) (svarer til 1% 
eller mindre af normalt syn) -
Praktisk blind

• Lyssans minus projektion eller ingen 
lyssans – Total blind

13.1 Ulykkesdefinition
Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig 
hændelse, der forårsager personskade.

13.2 Reduceret kompensation
Hvis synet er reduceret på forhånd –
udbetales der reduceret kompensation ved en 
ulykke jf. Arbejdsskadestyrelsen 
méngradstabel.

13.3 Aldersbegrænsning
Der er ingen nedre eller øvre grænse for at 
tegne forsikringen samt udbetaling af 
erstatning ved en ulykke.

13.4 Lægelig behandling / Undersøgelse
Den tilskadekomne skal være under stadig 
behandling af en læge og følge dennes 
forskrifter. RiskPoints erstatningspligt er 
betinget af, at den tilskadekomne straks søger 
læge. RiskPoint har ret til at indhente 
oplysninger hos enhver læge, lægelig 
institution, eller andre, der behandler eller har 
behandlet den tilskadekomne, og til at lade 
denne undersøgelse af en læge valgt af 
RiskPoint. RiskPoint kan forlange, at den 
tilskadekomne lader sig undersøge af en læge 
i Danmark, som RiskPoint godkender og 
betaler. Hvis den tilskadekomne ikke ønsker at 
lade sig undersøge af en læge RiskPoint har 
godkendt, kan RiskPoint afvise ethvert krav 
om erstatning. Uanset om den tilskadekomne 
bor i Danmark eller udlandet, betaler RiskPoint 
ikke transportomkostninger eller udgift til 
ophold. RiskPoint betaler de lægeattester, som 
selskabet forlanger.

14 Årsagssammenhæng

14.1 For at opnå dækning skal der være 
årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet 
og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt 
andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til 
at forårsage personskade. Det vil sige, om 
hændelsen i sig selv er nok til at forårsage 
eller forklare skaden.

15 Lægehonorar

15.1 Forsikringen dækker udgifter til lægehonorar 
for de undersøgelser, som selskabet forlanger 
foretaget.

16 Hvad er ikke omfattet

16.1 Sygdom
Blindhed der er forårsaget af sygdom eller 
sygdomsanlæg er ikke dækket.

16.2 Sygdomme som efter lægelig (medicinsk) 
erfaring ikke kan antages at være en følge af 
et ulykkestilfælde.

16.3 Forværring af et ulykkestilfældes følger, når 
disse er forårsaget af en tilstedeværende eller 
tilfældigt tilstødende sygdom.

16.4 Sygdom eller udløsning af latente 
sygdomsanlæg, selvom sygdommen er 
opstået eller forværret som følge af et 
ulykkestilfælde.

16.5 Forsæt, grov uagtsomhed, påvirkning 
Uanset forsikredes sindstilstand eller 
tilregnelighed på ulykkestidspunktet dækkes 
ikke følger af ulykkestilfælde, der:

• Er fremkaldt af forsikrede med vilje 
eller ved grov uagtsomhed

• Skyldes selvforskyldt beruselse, 
selvforskyldt påvirkning af narkotika 
eller andre rusmidler, 
selvmordsforsøg eller strafbare 
handlinger og følger heraf.

16.6 Deltagelse i slagsmål 
Ulykkestilfælde, der opstår i forbindelse med 
forsikredes aktive deltagelse i slagsmål. Denne 
undtagelse gælder ikke hvis forsikrede er 
under 15 år.

16.7 Professionel sport 
Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller 
træning i professionel sport. Ved professionel 
sport forstås, at sporten er forsikredes 
hovederhverv eller indtægtsgivende erhverv.

16.8 Insektstik 
Insektstik og insektbid samt følger heraf.

16.9 Smitte
Følger, der skyldes smitte med sygdomme, 
vira (virus) bakterier, andre mikroorganismer 
eller lignende.


