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Denne brochure erstatter ikke forsikringsvilkårene. Venligst læs nedestående dækninger og undtagelser. 

Hvilken type forsikring er det?  

Ulykkesforsikring 

 Hvad er dækket? 

 

 Dødsfald (2 x kr. 200.000)
 1
 

 

Tilvalgsdækning 

 Dødsfald (2 x 200.000 kr.)
1)

 

 Dødsfald (2 x 400.000 kr.)
 1)

 

 Invaliditet (2 x 400.000 kr.)
 1)

 

 Invaliditet (2 x 800.000 kr.)
 1)

 

 
1)

Ved 2 x forsikringssum menes, at der er to 
personer, som hver i sær har en dækning med en 
forsikringssum på 200.000/400.000/800.000 kr. pr. 
skade 

   
Se venligst forsikringsbetingelserne for en mere detaljeret 
beskrivelse. 

  Hvad er ikke dækket? 

 Skader der skyldes slid og andre ikke pludseligt 
opståede skader.  

  Skade på tænder eller proteser uanset årsag. 

 Skader der skyldes smitte med sygdomme, vira 
(virus), bakterier, andre mikroorganismer eller lign.    

 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.  

 
 

Listen er ikke udtømmende. Se venligst forsikringsbetingelserne 
for det fulde overblik 

  

 Restriktioner 

! Forsikringen omfatter i alle tilfælde kun myndige 
personer med folkeregisteradresse i Danmark.  

! Invaliditet som følge af ulykkestilfælde under 
arbejde, i fritiden og på rejser. Kun dækning ved 
varigt mén på 40 % og derover. 

 

 

Listen er ikke udtømmende. Se venligst forsikringsbetingelserne 
for det fulde overblik 

     
 Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område 

  

 Hvad er mine forpligtigelser?  

— Læs forsikringsbetingelserne og produktinformations dokumentet.  

— Når du anmelder en skade, skal du medsende al nødvendig dokumentation og originale kvitteringer til AIG. 



  
 Hvornår og hvordan betaler jeg? 

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. 

  
 Hvornår træder forsikringen ikraft og hvornår udløber den? 

Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) 

  
 Hvordan opsiger jeg forsikringen? 

I forholdet mellem DLG og AIG fortsætter forsikringen, hvis ikke DLG eller AIG opsiger den skriftligt med mindst tre (3) 
måneders varsel til forsikringens udløb pr. 1. juli.  
 
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 DLG-koncernen, hvor forfaldsdagen er 1. januar. 

Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år af gangen. 

 
 
 

 


