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Dette produktark indeholder en kort beskrivelse af vores ulykkesforsikring. Vælger du at tegne forsikringen, vil 

forsikringsaftalen bestå af din police og forsikringsbetingelserne. I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke 

særlige forhold der gælder for netop din forsikring. Forsikringsbetingelserne beskriver hvem, hvor og hvad forsikringen 

dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, og hvordan erstatningen beregnes. Du finder forsikringsbetingelserne 

på www.garfors.dk.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning for varigt mén, strakserstatning, tandskade samt dækker udgifter vedrørende 

transport og  behandling.  Forsikringen kan udvides til at dække ved dødsfald som følge af ulykke. 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

✓ Generelt 
Forsikringen omfatter den person, der er 
nævnt i policen. Nyfødte børn dækkes 
gratis fra 24 timer efter fødselstidspunktet 
og indtil barnets fyldte 2. år. Barnet får en 
selvstændig police. 

 

✓ Dækninger 
Forsikringen giver ret til erstatning efter 
ulykkestilfælde, som medfører varigt mén.  
 
Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig 
hændelse, der forårsager personskade. 
Som ulykkestilfælde anses endvidere 
personskade som følge af besvimelse eller 
ildebefindende, som ikke skyldes sygdom, 
samt forfrysning, hedeslag, solstik, 
insektstik, drukning eller kulilteforgiftning.  
 
Du vælger selv, om forsikringen skal 
dække hele døgnet eller kun i din fritid. 
Børneulykkesforsikring dækker hele 
døgnet. 

 
Forsikringen dækker :  

• Hvis et ulykkestilfælde har medført en 
méngrad på min. 5 %. Medfører et 
ulykkestilfælde en méngrad på 30 % 
eller derover, ydes en 
tillægserstatning, der er lige så stor 
som erstatningen, således at der ydes 
dobbelterstatning.  

• Strakserstatning, når der ved et 
ulykkestilfælde opstår knoglebrud. 

• Tandbehandling som følge af et 
ulykkestilfælde.  

• Udgifter til transport fra ulykkesstedet 
til nærmeste behandlingssted. 

• Udgifter til lægebehandling, 
behandling hos fysioterapeut eller 
kiropraktor. 

• Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag 
til forsikredes død, og dødsfaldet sker 
inden 1 år efter ulykkestilfældet, når 
dækningen erstatning ved dødsfald er 
tegnet. 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

Nedenfor er nogle eksempler på forhold, der 
ikke er omfattet af forsikringen. Det fulde 
overblik får du i forsikringsbetingelserne. 

 Sygdom eller udløsning af latente 
sygdomsanlæg. 

 Skader som følge af nedslidning og 
belastning over tid. 

 Skader som følge af bevægelser som fx 
vrid, løft, træk, skub, drejning og bøjning 
uden relevant belastning samt 
almindelige dagligdagsbevægelser. 

 Forsæt, grov uagtsomhed og beruselse. 

 Følger af læge-, tandlæge- eller anden 
behandling. 

 Psykiske lidelser. 

 Forgiftning og infektioner, der skyldes 
indtagelse af mad, drikke, 
nydelsesmidler og medicin. 
 

 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

Nedenfor er nogle eksempler på skader, der 
ikke er dækket. Det fulde overblik får du i 
forsikringsbetingelserne. 
 

! Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke 
under arbejde som selvstændig 
erhvervsdrivende, arbejde for andre 
samt militær-, hjemmeværns- og 
civilforsvarstjeneste samt andre 
tilfælde, der er omfattet af den militære 
erstatningslov. 

! Der ydes ikke tillægserstatning ved 
ulykkestilfælde som følge af farlig sport. 
Tillægserstatningen bortfalder, når du 
fylder 70 år. 

! Forsikringen dækker ikke tandskader 
opstået i forbindelse med boksning, 
karate, judo eller anden kampsport. 
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Hvor er jeg dækket? 

✓ Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Norden samt i Grønland og på Færøerne. 
✓ I resten af verden dækkes under rejser og midlertidigt ophold i indtil 1 år. 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

Når der sker en skade 

- Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til os. Dette gælder også skader af beskedent omfang.  
- Hvis ulykkestilfældet har medført døden, skal anmeldelse ske senest 48 timer efter dødsfaldet. 
- Vores erstatningspligt er betinget af, at du straks bliver behandlet af læge og i øvrigt er under lægetilsyn samt 

følger lægens råd og vejledning, indtil raskmelding foreligger. 
 
Ved ændringer 

- Du skal give os besked, hvis der er tegnet heltidsulykkesforsikring, og du ændrer beskæftigelse eller 
bibeskæftigelse.  

- Hvis du er studerende og studiet afsluttes, skal vi have besked om din nye beskæftigelse. 

- Du skal give os besked, hvis du skal aftjene værnepligt, du bliver selvstændig eller ophører med 
erhvervsmæssig beskæftigelse eller overgår til efterløn. flexjob eller pension. 

- Hvis der er tegnet fritidsulykkesforsikring, skal vi have besked, hvis du ikke længere har mindst 20 timers 
beskæftigelse pr. uge.  

- Der fødes børn, som ønskes medforsikret. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på de anførte forfaldsdage. 

Betaling opkræves via Betalingsservice eller ved indbetalingskort.  

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen tegnes for en periode på 1 år og forlænges automatisk løbende for yderligere 1 år ad gangen, 

medmindre den opsiges inden da. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 30 dages varsel til hovedforfald.  

Du kan endvidere som privat forbruger opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en vilkårlig 

kalendermåned mod at betale et gebyr. 

Efter en anmeldt skade kan du opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning. 

 


