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Kollektiv Ulykkesforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab: RiskPoint A/S har bemyndigelse til at etablere dækning og behandle  

skader for en række forsikringsselskaber. For nærmere oplysninger 
om det (de) selskab(er) der anvendes på netop dine 
forsikringspolice, henvises til tilbud/policeforsiden.

Du finder de gældende forsikringsbetingelser i vedlagte tilbud. Ligeledes vil betingelserne blive fremsendt 
sammen med policen. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Kollektiv Ulykkesforsikring dækker bl.a. ved eventuelle varige mén, hvis du skulle komme til skade på grund 
af en ulykke. En ulykkesforsikring kan være en god hjælp til at gøre eventuelle økonomiske følger af en 
ulykke mindre belastende i hverdagen. Du kan vælge om forsikringen skal tegnes som en heltids-, fritids-
eller arbejdstidsdækning og hvilke dækninger og summer, der skal indgå i forsikringen.

Hvad dækker den?

Ménerstatning ved 100% varigt 
mén som følge af fuldstændig 
synstab/blindhed.

Hvad dækker den ikke?

Selvmordsforsøg
Grov uagtsomhed 
Selvforskyldt beruselse, påvirkning af 
narkotika eller andre rusmidler
En forsætlig handling
Deltagelse i slagsmål eller 
ulovligheder
Professionel sport
Forgiftning
Psykiske følger
Sygdom
Ekspeditioner i polaregne, ørkner og 
andre uciviliserede områder
Følgende erhverv uden forudgående 
accept: Militær, politi, 
Erhvervsdykker, Journalist, NGO, 
Pilot og flypersonel, Offshore, 
Nødhjælpsmedarbejder, 
hjemmeværnet.
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Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Krig, krigslignende tilstande, herunder terror, oprør eller borgerlige uroligheder, hvis disse 
var tilstede ved indrejse i lande udenfor Danmark.
Jordskælv eller andre naturkatastrofer
Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter
Méngraden kan højst udgøre 100% pr. ulykkestilfælde

Hvor og hvordan er jeg dækket?
Kollektiv Ulykkesforsikring dækker som udgangspunkt i hele verden, dog anbefales det at 
tjekke policen for summer og nærmere dækningsomfang.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal sikre dig at de risikooplysninger der er afgivet i forbindelse med tilbudsafgivelse 

(oplysninger om antal forsikrede, dit erhverv, oplysninger om tidligere skader) er korrekte og 
fyldestgørende.

• I en skadessituation skal sikrede begrænse skadens omfang så vidt muligt og anmelde 
skaden til RiskPoint snarest muligt. Jf. betingelserne.

Hvornår går dækningen fra og til?
På policens forside angives datoen for policens ikrafttræden (startdato) samt datoen for policens 
udløb (slutdato). 


