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Dette dokument er kun en sammenfatning af hovedpunkterne, som denne forsikring dækker og dets 
undtagelser. Dokumentet er ikke oprettet til dig specifikt og dine individuelle behov. Læs de komplette 
forsikringsbetingelser samt alle andre forudbestillingsoplysninger og vilkår.  
 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
En kollektiv ulykkesforsikring for virksomheder, der giver deres ansatte en økonomisk kompensation i 
tilfælde af ulykker. 

 

Hvad dækker den? 
 Ulykkesforsikringen dækker ved ulykkestilfælde, som 

er opstået i forsikringsperioden.  

 Forsikringen giver ret til erstatning, når et 
ulykkestilfælde er direkte årsag til den sikredes død. 

 Såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt mén, 
fra 5 %, udbetales méngradserstatningen.  

 Forsikringen dækker varig invaliditet som følge af 
specificerede sygdomme under 
forsikringsbetingelserne.  

 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter 
til tandbehandling efter et ulykkestilfælde. 

 
 Hvis et ulykkestilfælde medfører et knoglebrud 

(fraktur), hvorved forstås en fuldstændig ophævet 
kontinuitet (fuldstændigt gennemgående brud) i en 
eller flere knogler på arme, ben eller ryg.  
 

 Ulykkesforsikringen dækker udgifter til akut 
krisehjælp i forbindelse med specificerede traumatiske 
oplevelser under forsikringsbetingelserne.  

 
 Forsikringen giver ret til erstatning til den sikrede for 

udgifter til taxi direkte til og fra arbejde, hvis sikrede 
har været udsat for en ulykke og som en direkte følge 
af dette, må gå med gips på ben eller har anden nedsat 
evne til fremkommelighed. 

 
 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter 

afholdt til lægeordineret behandling hos fysioterapeut, 
kiropraktor, autoriseret akupunktør og/eller 
autoriseret zoneterapeut. 

 

TILVALGSDÆKNINGER 

Nedenstående dækninger er kun gældende såfremt 
de fremgår af forsikringsbeviset; 

 Tyggeskade                           

Hvad dækker den ikke? 

 Invaliditet, der skyldes sygdom og udløsning af 
latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er 
opstået eller forværret ved et ulykkestilfældet, eller 
forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes 
en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. 

 Ulykkestilfælde sket under indflydelse af 
selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika eller 
andre stoffer samt skadestilfælde fremkaldt af den 
tilskadekomne ved fortsæt eller grov uagtsomhed. 

 Eksisterende sygdomme er ikke dækket. 

 Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde eller kritisk 
sygdom, der skyldes konflikter i form af krig, væbnet 
konflikt, krigslignende tilstande, borgerkrig, oprør, 
borgerlige uroligheder eller terrorhandlinger, 
såfremt den sikrede selv deltager i handlingerne. 

  

Er der nogen 
begrænsninger af 
dækningen? 

!      Forsikringen dækker ikke områder, som Det  
        Danske Udenrigsministerium, Statens  
        Seruminstitut eller lignende offentlig dansk     
        myndighed fraråder privatpersoner at foretage  
        unødige rejser til/i. 
!      Udgifterne dækkes kun, hvis sikrede ikke har ret  
        til at få udgifterne dækket andre steder, f.eks. via  
        en arbejdsskadeforsikring, den offentlige  
        sygeforsikring, Sygeforsikringen Danmark, Falck  
        osv. 
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 Kritisk sygdom (cancer, hjerteinfarkt, slagtilfælde)  

Hvor er jeg dækket? 
 Forsikringen er en heltidsulykkesforsikring og dækker hele døgnet. 
 Forsikringen dækker i hele verden. 

 

Hvilke forpligtelser har jeg?  
 Skader skal uden ophold anmeldes til forsikringsselskabet.  
 Har et ulykkestilfælde medført døden, skal særlig meddelelse tilstilles selskabet inden 48 timer, med mindre 

dødsfaldet allerede er meddelt selskabet ved anmeldelsen af ulykkestilfælde. Ved dødsfald har selskabet ret til 
at kræve obduktion. 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
Ved hvert kalenderårs begyndelse (dvs. pr. hovedforfaldsdato) fastsættes en præmie på grundlag af det 
forventede antal beskæftigede/enheder i kalenderåret. 

               
ADIS opkræver præmien ved at sende en opkrævning til den opgivne adresse. Præmien kan også betales gennem 
Pengeinstitutternes Betalingsservice (BS). 
 

              Forsikringen er 1-årig og har hovedforfald 1. januar. Begynder dækningsperioden på en anden dato, beregnes 
              præmier forholdsmæssigt i forhold til den periode, der er frem til hovedforfaldsdatoen. 
 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 
 Forsikringen dækker i den dækningsperiode, som fremgår af forsikringsbeviset. 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til hovedforfald 1. januar. Opsiges 

forsikringen ikke, fornyes den for 1 år ad gangen. 

 
 

DK_IPID_ADIS 2021.01.01  2 / 2 


