Kollektiv Ulykkesforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
For fuldstændig
information SE,
om forsikringens
HDI
Global Specialty
Denmarkdækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En kollektiv ulykkesforsikring dækker virksomhedens ansatte i enten arbejdstiden, i fritiden eller hele døgning
Forsikringen yder erstatning, hvis den forsikrede kommer ud for et ulykkestilfælde
Hvad er dækket?

Hvad er ikke dækket?

Erstatning ved varigt mén på min. 5% eller
dødsfald, også som følge sport eller af kørsel på
motorcykel/scooter o.lign.

For oplysning om forsikringssum henvises til
policen.
Der kan være tegnet en eller flere af følgende
dækninger:

Dødsfald
Invaliditet
Tillægs erstatning ved invaliditet
Tandskade
Tyggeskade

X

Invaliditet som følge af sygdom

X

Selvforskyldt beruselse eller lignede påvirkning af
narkotika eller andre stoffer/rusmidler

X

Forsæt eller grov uagtsomhed

X

Professionel sport

X

Ekspeditioner og opdagelsesrejser


Listen er ikke udtømmende – se forsikringsbetingelser for det fulde overblik

Se police og forsikringsbetingelser for en mere
detaljeret beskrivelse

Er der begrænsninger i dækningen?
!

Skader som følge af krig i visse lande er ikke
omfattet

!

Varige mén under 5% er ikke omfattet

!

Skader sket inden forsikringe er trådt ikraft er ikke
omfattet

Listen er ikke udtømmende – se forsikringsbetingelser for det fulde overblik

Hvor er jeg dækket?

Hele verden

Hvilke forpligtelser har jeg?
Afværg / begræns skaden, når det er muligt

Hvornår og hvordan betales forsikringen?
Første betaling
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. HDI GLOBAL SPECIALTY
SE, DENMARK er berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed.
Rettidig betalingsdag
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK en betalingspåmindelse efter 14
dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.
Hvis HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK har udsendt en påmindelse, er HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DENMARK
berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr.

Hvornår træder forsikringen ikraft og hvornår udløber den?
Forsikringsperioden fremgår af policen.

Forsikringen fornyes automatisk medmindre den seneste 1 måneder før udløb er opsagt af enten virksomheden eller HDI GLOBAL
SPECIALTY SE, DENMARK.

