
ULYKKESFORSIKRING
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: DFA Indigo FT-nr. 38727 Produkt: Ulykkesforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af ulykkesforsikringen. Dokumentet er ikke tilpasset dine individuelle tilvalg og viser ikke det 
komplette billede over alle betingelserne for din police. Du kan se mere om forsikringen i produktbeskrivelsen og øvrige betingelser 
på dfaforsikring.dk. Opretter du forsikringen får du betingelser og policen der tilsammen udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Ulykkesforsikringen sikrer dig, hvis uheldet er ude og du får et varigt mén efter en ulykke. Du kan sammensætte forsikringen, så den 
passer til dine behov og fx vælge at udvide den med farlig sport.

Hvad dækker den?
 Generelt 

Forsikringen dækker den person, som står på policen.  
Den dækker fra et varigt mén på 5%. 
Den dækker hele døgnet.

 Invaliditetsdækning 
Vi dækker dig, hvis du kommer ud for en ulykke, der 
skyldes en pludselig hændelse, som giver dig et varigt 
mén, fx hvis du vælter på cykel eller kører galt i bilen. 

 Tillægserstatning 
Vi fordobler din erstatning, hvis du får et varigt mén 
på 30 % eller derover.

 Udgifter til behandling  
Har du efter en ulykke behov for behandling hos en 
fysioterapeut, kiropraktor eller ved anden registreret 
behandler, dækker vi udgifter til behandlinger i op til 
1 år. 

 Tand- og tyggeskadedækning  
Vi dækker dine udgifter til behandling, hvis dine 
tænder bliver beskadiget som følge af en ulykke, eller 
hvis du tygger på et uventet fremmedlegeme, der ikke 
burde være i maden. 

 
TILVALG 
Nedenstående er alene omfattet, hvis du aktivt har valgt 
dem til.

 
Farlig sport  
Vi giver dig erstatning, hvis du kommer til skade i 
forbindelse med farlig sport, som fx bjergbestigning, 
motorsport, faldskærmsudspring og dykning.

 
Dødsfaldsdækning  
Vi udbetaler dine efterladte det beløb, du har valgt på 
forsikringen, hvis du dør som følge af en ulykke. 

Hvad dækker den ikke?
 Generelt  

Forsikringen dækker ikke begivenheder indtruffet 
ifm. selvforskyldt beruselse eller skadetilfælde 
fremkaldt ved fortsæt eller grov uagtsomhed. 

 Forsikringen dækker heller ikke begivenheder 
indtruffet ifm. deltagelse i slagsmål eller strafbare 
handlinger.

 Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes 
sygdom.

 Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, 
der skyldes: 
•  Atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, ud-

løsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller 
bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald

 •  Krig eller krigslignende tilstande, herunder 
borgerkrig. Krig defineres som væbnet konflikt, 
krigslignende tilstande, borgerkrig, oprør eller 
borgerlige uroligheder.

Er der nogen begrænsninger?
   Vi dækker ikke, hvis skaden er opstået i forbindelse 

med farlig sport fx faldskærms udspring, motor sport 
og dykning med mindre du har tilvalgt farlig sport.

   Invaliditetsdækning 
•  Vi dækker ikke, hvis ulykken skyldes en syg dom,  

fx epilepsi, der gør, at du vælter på din cykel
 •  Vi dækker ikke skader, som udelukkende er en 

forværring af en eksisterende invaliditet
 •  Vi dækker ikke invaliditet, som skyldes over-

belastning af andre kropsdele end de, der er blevet 
skadet ved ulykken

 •  Vi dækker ikke ulykker ifm. udøvelse af 
professionel sport

 •  Erstatning ifm. MC og speed pedelecs nedsættes 
med 50%.

 
TILVALG 
Dødsfaldsdækning  
Vi dækker ikke dødsfald, hvis personen er død af 
naturlige årsager. 

 
Farlig sport  
Vi dækker ikke skader der skyldes deltagelse i kunst-
flyvning.



Hvor er jeg dækket?
 Forsikringen dækker i Danmark samt op til 12 måneder i den øvrige del af verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen

• Du skal betale til tiden

•  Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, hvis du skifter erhverv eller hvis du går på førtidspension

• Får du en skade, skal du hurtigst muligt anmelde den til os.

 
Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft.  Aftalen skal være tilmeldt BetalingsService og du kan betale forsikringen  
pr. måned, kvartal, halvår eller år. 

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen starter den dato vi aftaler. Herefter løber den et år ad gangen og forlænges automatisk et år pr. hovedforfald,  
med mindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan enten opsige forsikringen en måned før hovedforfald uden gebyr eller med 30 dages varsel til udgangen af en måned mod 
et mindre gebyr. Opsiger du aftalen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. Du og forsikringsgiveren kan i forbindelse med en 
anmeldt skade, opsige forsikringen med 14 dages varsel jævnfør forsikringsbetingelserne. 


