Vilkår for

Kollektiv ulykke

UL201701-1

1. januar 2017

Forsikringsaftale

Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S.
Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring, individuel supplerende dødsulykkesforsikring og
individuel supplerende invaliditetsulykkesforsikring.

* Se ordforklaring på side 8
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Fælles vilkår

1. Hvad kan forsikringen omfatte DLG’s medlemmer / ansatte
Forsikringen kan omfatte
medlemmer i DLG A.M.B.A. og
medlemmer af
andelsgrovvareforeninger, som er
tilsluttet DLG's
forsikringsordninger (herefter
samlet ”DLG”).

Forsikringen kan derudover
omfatte ansatte medarbejdere i
DLG-koncernen samt pensionerede
medarbejdere, som var ansat i
DLG-koncernen på
pensionstidspunktet.
Forsikringen omfatter i alle tilfælde
kun myndige personer med
folkeregisteradresse i Danmark.

A. Basis dødsulykkesforsikring
Kollektiv dødsulykkesforsikring.
Forsikringssum på 2 x 200.000 kr.*
Forsikringen betales af DLG.
Den maksimale forsikringssum pr.
person i henhold til Basis
dødsulykkesforsikring er 200.000
kr., uanset flere medlemskaber i
DLG.

B. Supplerende
dødsulykkesforsikring.
Der kan tegnes én af to individuelle
supplerende
dødsulykkesforsikringer:
Forsikringssum på 2 x 200.000 kr.*
Præmien er 55 kr. (55,61 inkl.
SFA)*
Forsikringssum på 2 x 400.000 kr.*
Præmien er 110 kr. (111,21 inkl.
SFA)*
C. Supplerende
invaliditetsulykkesforsikring.
Der kan tegnes én af to individuelle
supplerende
invaliditetsulykkesforsikringer:
Forsikringssum på 2 x 400.000 kr.*
Præmien er 190 kr. (192,09 inkl.
SFA)*
Forsikringssum på 2 x 800.000 kr.*
Præmien er 380 kr. (384,18 inkl.
SFA)*
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2. Hvem er forsikret

Forsikringstager er DLG.
A. Basis dødsulykkesforsikring
Forsikrede er:
A1-medlemmer* og
Majoritetsejere* af Amedlemmer* i DLG samt disses
ægtefæller eller samlevere* i fast
forhold med folkeregisteradresse i
DK

Interessenter i interessentskaber,
som er A2-medlemmer* i DLG, dog
skal interessentskaber med 5 eller
flere interessenter godkendes af
DLG’s forsikringsafdeling for at
opnå dækning.
Ægtefæller eller samlevere* i fast
forhold til interessenter, som er
A2-medlemmer* i DLG, er ikke
forsikret ift. ”Basis
dødsulykkesforsikring”.

B. Supplerende
dødsulykkesforsikring.
Forsikrede er:
A1-medlemmer* og ejere af Amedlemmer* i DLG med
folkeregisteradresse i Danmark,
som har tegnet en individuel
”Supplerende
dødsulykkesforsikring” i sit
personlige navn samt deres
ægtefæller eller samlevere* i fast
forhold med folkeregisteradresse i
DK.

Nuværende og pensionerede
ansatte i DLG-koncernen, som har
tegnet en individuel ”Supplerende
dødsulykkesforsikring” i sit
personlige navn samt deres
ægtefæller eller samlevere* i fast
forhold med folkeregisteradresse i
DK.

C. Supplerende
invaliditetsulykkesforsikring.
Forsikrede er:
A1-medlemmer* og ejere af
A-medlemmer* i DLG med
folkeregisteradresse i Danmark,
som har tegnet en individuel
”Supplerende
invaliditetsulykkesforsikring” i sit
personlige navn samt deres
ægtefæller eller samlevere* i fast
forhold med folkeregisteradresse i
DK.
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Nuværende og pensionerede
ansatte i DLG-koncernen, som har
tegnet en individuel ”Supplerende
invaliditetsulykkesforsikring” i sit
personlige navn samt deres
ægtefæller eller samlevere* i fast
forhold med folkeregisteradresse i
DK.
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3. Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker følger af et
ulykkestilfælde.

Udgifter til nødvendig transport fra
ulykkesstedet til nærmeste
skadestue eller lignende.

Et ulykkestilfælde er en pludselig
hændelse, der forårsager
personskade.
4. Hvornår dækkes

Forsikringen dækker hele døgnet.

5. Hvor dækkes

Forsikringen dækker i Danmark,
Grønland og Færøerne. Under
rejser og midlertidig ophold i
resten af verden dækkes i indtil 24
måneder.

6. Hvis skaden sker

A Der er tale om en kollektiv
forsikringsordning, hvor der ikke
udstedes enkeltpolicer, men
derimod udstedes et forsikringsbevis
ved skader. Det fremgår af
forsikringsbeviset, hvilke forsikringer
der er tegnet.

C Den forsikrede skal være under
nødvendig behandling og
eventuelt lade sig undersøge hos
en læge, som Tryg udpeger.

B Sker der et ulykkestilfælde, skal
forsikrede kontakte DLG’s
Forsikringsafdeling hurtigst muligt.
DLG’s Forsikringsafdeling sender
herefter et forsikringsbevis og en
skadesanmeldelse til forsikrede.
Forsikrede skal fremsende
forsikringsbevis og udfyldt
skadeanmelde inklusive eventuelle
nødvendige bilag til Tryg.

E Forsikringen omfatter
udgifterne til de lægeattester,
undersøgelser m.m., Tryg
forlanger.

D Ved dødsfald har Tryg ret til at
kræve obduktion.

F Erstatningen udbetales når
Tryg har de oplysninger, der er
nødvendige for at kunne bedømme skadens blivende følger og
fastslå erstatningens størrelse.
G Erstatningsudbetalingen
forrentes efter Forsikringsaftalelovens gældende regler.

7. Rådgivning

Hvis skaden er sket, kan du kontakte
DLG på telefon 33 68 30 00 og få
hjælp.

8. Hvilke skader er ikke dækket

A Skader der skyldes slid og andre
ikke pludseligt opståede skader.
B Skader der skyldes smitte med
sygdomme, vira (virus), bakterier,
andre mikroorganismer eller lign.
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Eventuel dødserstatning betales
dog, hvis der efterlades
ægtefælle, samlever* i fast
forhold eller umyndige børn og
forsikringen i øvrigt har været i
kraft i mindst 1 år.
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C Følger af ulykkestilfælde, hvis
hovedårsag er bestående sygdomme
eller sygdomsanlæg.
Forværring af et ulykkestilfældes
følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende
sygdom.
D Følger af lægelig eller anden
behandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er
dækket af forsikringen.
E Skade på tænder eller
tandproteser uanset årsag.
F Uanset sindstilstand eller
tilregnelighed på ulykkestidspunktet,
dækker forsikringen ikke følger af
ulykkestilfælde, der direkte eller
indirekte er fremkaldt ved:
Forsæt eller grov uagtsomhed,
selvforskyldt beruselse, påvirkning af
narkotika eller påvirkning af andre
rusmidler.
9. Hvordan erstattes skaderne

A Erstatning afhænger af forsikringens omfang og summer (se
forsikringsbeviset), og fastsættes på
grundlag af den gældende
forsikringssum på ulykkestidspunktet, jf. nedenstående punker.
B Erstatning ved død
1. Erstatningen betales til forsikredes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er meddelt.
Ved nærmeste pårørende forstås
den efterladtes ægtefælle eller
samlever* i fast forhold. Hvis sådan
ikke efterlades, er nærmeste
pårørende afdødes livsarvinger (børn
og børnebørn).
Ellers er nærmeste pårørende
afdødes arvinger i henhold til
testamente eller efter arveloven.
2. Var forsikrede fyldt 70 år,
nedsættes erstatningen med 50%.
3. Et ulykkestilfælde giver ikke ret til
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G Ulykkestilfælde, der skyldes
forsikredes deltagelse i slagsmål
eller forsikredes strafbare
handlinger.
H Ulykkestilfælde, der sker under
træning eller deltagelse i:
1. Professionel sport (ved
professionel sport forstås, at
denne beskæftigelse er ens
hovedbeskæftigelse).
2. Boksning, karate og lignende
kampsport, bjergbestigning,
faldskærmsudspring,
drageflyvning, parasailing og
motorløb af enhver art på bane
eller andet afspærret område.
3. Dog dækkes under
orienterings-, præcisions-,
økonomiløb og rallies, der lovligt
afholdes i Danmark uden for
bane eller andet afspærret
område.

C Erstatning ved invaliditet
(Godtgørelse for varigt mén)
1. Invaliditetserstatningen udgør
lige så mange procent af
forsikringssummen ved
invaliditet, som méngraden er
fastsat til, dog dækker
forsikringen først fra et varigt
mén på 40% eller derover.
2. Méngraden fastsættes, når de
endelige følger efter
ulykkestilfældet kan bestemmes.
Erstatningen udbetales, hvis
ulykken har medført, at
forsikrede har fået et varigt mén
på 40% eller derover.
Méngraden fastsættes på
grundlag af de lægelige
oplysninger om ulykkestilfældes
medicinske omfang uden
hensyntagen til forsikredes
nedsættelse af erhvervsevne,
erhverv eller sociale situation.
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10. Krig, naturkatastrofer
og atomskader

erstatning ved både invaliditet og
død. Er der tidligere udbetalt
erstatning for varigt mén i
forbindelse med samme
ulykkestilfælde, fratrækkes denne
erstatning før der udbetales for
dødsfaldet.

3. Der udbetales ikke erstatning
for invaliditet, der bestod før
ulykkestilfældet. En i forvejen
eksisterende invaliditet eller
lidelse kan derfor ikke bevirke, at
méngraden bliver fastsat højere,
end hvis en sådan invaliditet eller
lidelse ikke havde været til stede.
4. Var forsikrede fyldt 70 år på
tidspunktet for ulykken,
nedsættes erstatningen med
50%.
5. Invaliditetserstatningen
beregnes efter méngraden og
forsikredes alder på datoen for
ulykkestilfældet.

Forsikringen dækker ikke skade, som
direkte eller indirekte er en følge af:

Det er en betingelse, at
1. der ikke foretages rejse til et
land, der befinder sig i en af de
anførte situationer.
2. de forsikrede ikke selv
deltager i handlingerne.

A Krig, krigslignende handlinger,
neutralitetskrænkelse, borgerkrig,
oprør eller borgerlige uroligheder.
Forsikringen dækker dog under
sådanne forhold, når de forsikrede er
på rejse uden for Danmark i indtil 1
måned fra konfliktens udbrud.

B Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl.
Færøerne og Grønland.
C Udløsning af atomenergi.

Klagemuligheder:
11. Kvalitet

12. Forelæggelse for
Arbejdsmarkeds Erhvervssikring

Er du ikke enig i Trygs afgørelse, kan
du kontakte Kvalitet, som er Trygs
klageansvarlige afdeling.

Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: kvalitet@tryg.dk

A Er du ikke enig i den af Tryg
fastsatte méngrad, kan du forlange
spørgsmålet om méngradens
størrelse forelagt Arbejdsmarkeds
Erhvervssikring. Tryg kan også vælge
at forlægge sagen for
Arbejdsmarkeds Erhvervssikring.

B Den af partnerne, der ønsker
sagen forelagt Arbejdsmarkeds
Erhvervssikring, betaler de
omkostninger, der er forbundet
med forlæggelsen, herunder
udgifter til yderligere
lægeerklæringer.
C Ændrer Arbejdsmarkeds
Erhvervssikring den af Tryg
fastsatte méngrad til fordel for
dig, betales omkostningerne altid
af Tryg.
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13. Ankenævnet for Forsikring

A Er du ikke enig i Trygs
afgørelse/fastsatte méngrad og fører
en fornyet skriftlig henvendelse til
selskabet ikke til et tilfredsstillende
resultat, kan forsikrede klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00 ml. 10 – 13
www.ankeforsikring.dk
Klagen til Ankenævnet skal sendes
ind på et særligt klage-skema og det
koster et mindre gebyr.

14. Lovgivning

Dansk lov, herunder lov om
forsikringsvirksomhed og lov om
forsikringsaftaler, danner grundlag
for forsikringsaftalen og reguleringen
af forhold mellem partnerne.

15. Indeksregulering

Forsikringssummer og præmien
indeksreguleres ikke.

16. Forsikringens betaling

A Basis dødsulykkesforsikring
betales af DLG, mens supplerende
døds- og invaliditetsulykkesforsikring
betales af de forsikrede.
Præmien betales til DLG.
Præmien opkræves pr. 1. juli.
Sammen med præmien opkræves
eventuel skadeforsikringsafgift og
andre afgifter til det offentlige i
henhold til gældende lov.
B Forsikrede betaler alle udgifter
ved opkrævningen.
C Beløbet opkræves med angivelse
af sidste betalingsdag.

17. Ændring af dækninger og
præmier
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Tryg kan, med tre (3) måneders
varsel til forfaldsdagen, ændre
forsikringsdækning og/eller præmie.

Gebyret betales tilbage, hvis den
forsikrede får helt eller delvist
medhold i klagen. Klageskema og
girokort til brug for indbetaling af
gebyr kan rekvireres hos:
1. Tryg
2. Ankenævnet for Forsikring
B Visse erstatningsspørgsmål kan
forsikrede få afgjort af
Arbejdsmarkeds Erhvervssikring.

D Påkrav om betaling sendes til
den opgivne betalingsadresse.
Ændres betalingsadressen, skal
DLG underrettes hurtigst muligt.
E Betales beløbet ikke rettidigt,
sender DLG et rykkerbrev. Er
forsikringen ikke betalt 21 dage
efter den første rykker, ophører
dækningen og retten til
erstatningen mistes.
F Gebyr. Hvis vi sender en rykker,
har DLG ret til at opkræve
ekspeditionsgebyr, morarenter
og evt. andre omkostninger, der
svarer til vores udgifter.
Forsikringen fortsætter med den
ændrede dækning og/eller
præmie, når forsikringstageren
betaler præmien for en ny
forsikringsperiode.
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18. Opsigelse og varighed af
forsikringen

Forsikringen gælder for et år ad
gangen (forsikringstiden).
I forholdet mellem DLG og Tryg
fortsætter forsikringen, hvis ikke DLG
eller Tryg opsiger den skriftligt med
mindst tre (3) måneders varsel til
forsikringens udløb pr. 1. juli.

19. Definitioner/Ordforklaringer
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Fsva. de supplerende døds/invaliditetsulykkesforsikringer ,
kan disse forsikringer opsiges ved
at kontakte DLG. Dette skal ske
skriftligt senest 1 måned før
forfaldsdagen, som er 1. juli for
alle sikrede, dog undtaget ansatte
medarbejder/pensionister i DLGkoncernen, hvor forfaldsdagen er
1. januar.

A-medlemmer

Som defineret i DLG’s vedtægter.

A1-medlemmer

Som defineret i DLG’s vedtægter.

A2-medlemmer

Som defineret i DLG’s vedtægter.

Forsikringssum på 2 x 200.000 kr.
Forsikringssum på 2 x 400.000 kr.
Forsikringssum på 2 x 800.000 kr.

Angiver, at der er to personer,
som hver især har en dækning
med en forsikringssum på
200.000/400.000/800.000 kr. pr.
skade.

Majoritetsejer

Ejer, som ejer mere end 50 % af
medlem.

Samlever i fast forhold

En samlever anses for at være i
fast forhold til forsikrede, når
parterne har levet i
ægteskabslignende forhold og
haft fælles folkeregisteradresse
uafbrudt de sidste 3 måneder.

SFA

Skadeforsikringsafgift.
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