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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om ulykkesforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og
forsikringsaftalen (policen), der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste ulykkesforsikring på www.tjm-forsikring.dk/ulykke.
Har du allerede købt ulykkesforsikring hos os, finder du de betingelser, der gælder for din forsikringsaftale (police) på www.tjm-forsikring.dk/
betingelser.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en ulykkesforsikring får du hurtig hjælp og et økonomisk pusterum, hvis uheldet sker. Du er solidt dækket, hvis du kommer til skade ved en ulykke
og får varige fysiske og psykiske mén. Forsikringen dækker også på rejser.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Dine valgte summer fremgår af din
forsikringsaftale.

Denne liste viser nogle eksempler på forhold,
der ikke er omfattet af ulykkesforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen
ikke er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-omfattede forhold finder du i
forsikringsbetingelserne.

Dækninger
Forsikringen kan indeholde følgende dækninger.
Dine valgte dækninger fremgår af din
forsikringsaftale.
Basis
Fysisk og psykisk varigt mén
Tandskade
Transportudgifter
Behandlingsudgifter
Dødsfald og begravelseshjælp
Udvidet varigt mén (Basis 18-69 år)
Ud over basis
Strakserstatning
Udvidet hjælp
Farlig sport
Tyggeskade
Sygdom
Kritisk sygdom
Udvidet varigt mén (over 70 år)

Udlandsrejser og midlertidigt ophold længere
end 12 måneder, med mindre du har aftalt det
med os.
Mere risikobetonet beskæftigelse end den,
der er nævnt i forsikringsaftalen (erstatningen
vil blive nedsat i forhold til den pris, du har
betalt).
Forudbestående sygdomme eller
sygdomsanlæg, dvs. din risiko for ulykker,
der kan ske eller blive forværret heraf, er ikke
omfattet.
Følger af en ulykke, hvor det varige mén er
under mindstegrænsen for din forsikring (5%).

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

FAK 19024 TJM (03.18)

Denne liste viser nogle eksempler på skader,
der ikke er dækket af ulykkesforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen
ikke er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-dækkede skader finder du i
forsikringsbetingelserne.
Skade på grund af selvforskyldt beruselse,
påvirkning af narkotika o.l.
Skade på grund af grov uagtsomhed.
Skade som følge af
- overbelastning, som ikke er pludselig.
- normale dagligdags bevægelser.
- nedslidning .
Udgifter til behandlinger, der kan dækkes fra
anden side, fx den offentlige sygesikring.
TJM Forsikring | Ramsingsvej 28 A 1 | 2500 Valby
Tlf. 70 33 28 28 | www.tjm-forsikring.dk
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder
I Danmark, Norden, Grønland og Færøerne.
Ved rejse og midlertidigt ophold i EU/EØS-landene i op til 12 måneder. Det skal aftales med os, hvis der ønskes
dækning ud over de 12 måneder.
Ved rejse og midlertidigt ophold i resten af verden i op til 12 måneder.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Bør du ringe 112 ved akut livstruende sygdom eller tilskadekomst.
- Bør du ringe til akuttelefonen i din region, når du har brug for hjælp på akut modtagelse eller klinik.
- Kontakt altid os for at anmelde skaden på 70 33 28 28 eller via www.tjm-forsikring.dk, også selvom skaden ser ud til
at være af ret beskedent omfang.
Ved ændringer
Du skal straks give os besked
- hvis du flytter.
- ved enhver ændring af din beskæftigelse, også hvis du ophører med at arbejde eller begynder at arbejde efter endt
studie/endt ledighedsperiode.
- hvis du begynder at køre motorcykel, scooter eller 45-knallert, og vi ikke tidligere har registreret dette.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan betale dine forsikringer hel-, halv- eller kvartårligt i en samlet opkrævning via Betalingsservice.
For medlemmer af nogle bestemte faglige organisationer sker betalingen ved et månedligt løntræk.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, med mindre andet fremgår af forsikringsaftalen (policen).
Den forlænges automatisk for yderligere et år, med mindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperioden udløber. Du kan vælge at opsige
forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Efter enhver anmeldt skade har du ret til at
opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden.

