
ULYKKESFORSIKRING

Ulykkesforsikringen er din personlige sikkerhed for, at du kan få
afbødet nogle af de økonomiske konsekvenser, en personskade
efter en ulykke kan medføre. Ulykkesforsikringen kan tegnes af 
alle, og børn kan forsikres på forældrenes dækning eller på en 
særskilt børneulykkesforsikring. Hos Himmerland Forsikring
er ulykkesforsikringen for børn under 2 år præmiefri.

BETINGELSESNR. 080-5 OG 081-3

Forsikringen kan tegnes som en heltidsdækning, der 
dækker dig hele døgnet rundt – også når du er på
arbejde. Du kan også tegne forsikringen som en
fritidsdækning, så du kun er dækket i din fritid. 

INVALIDITET
Der ydes erstatning ved varigt mén. Du vælger selv,
om din ulykkesforsikring skal erstatte fra 5 % varigt 
mén eller fra 10 % varigt mén. Erstatningen beregnes
ud fra den forsikringssum, som du vælger. Bliver du 
invalideret ved en ulykke og får et varigt mén på 30 % 
eller derover, ydes der dobbelterstatning fra din
ulykkesforsikring hos Himmerland Forsikring. 

BEHANDLINGSUDGIFTER
Ulykkesforsikringen dækker – uden beløbsgrænse – de 
udgifter, du må have i forbindelse med fysioterapi-/ 
kiropraktorbehandling i indtil 12 måneder efter ulykken.

TAND- OG TYGGESKADE
Ulykkesforsikringen dækker tandskader, hvis skaden 
skyldes en ulykke – f.eks. hvis du vælter på cykel eller er 
uheldig i en fodboldkamp. Du er dækket i samme

omfang, hvis du bruger tandprotese, og skaden sker, 
mens du benytter protesen.

Som et af de eneste forsikringsselskaber dækker
vi tyggeskader. Tygger du f.eks. på en hård karamel og 
får en tyggeskade, så dækker din ulykkesforsikring.

DØDSFALD
Med en dødsfaldsdækning sikrer ulykkesforsikringen 
dine efterladte økonomisk i tilfælde af dødsfald som 
følge af en ulykke. 

FARLIG SPORT OG KØRSEL PÅ MC ELLER SCOOTER
Ulykkesforsikringen dækker uden merpræmie farlig 
sport og kørsel på mc eller scooter. 

BRUDSKADER - VOKSNE
Din forsikring kan udvides til at dække, hvis et ulykkes- 
tilfælde er direkte årsag til et brud eller overrivning. Vi 
betaler et engangsbeløb på 12.000 kr. for et brud og 
18.000 kr. for flere samtidige brud.

Tlf: 96 98 18 00

post@himmerland-forsikring.dk

www.himmerland-forsikring.dk

Himmerland Forsikring gs.

Himmerlandsgade 110

9600 Aars

Tæt på og ligetil

Himmerland Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab – vi er ejet af vores kunder. Gennem mere end 125 år har 
vi kun haft ét fokus: Kunderne! Det betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, 
og at vores rådgivning altid bygger på personlig kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den 
optimale forsikringsløsning og den bedste service. Det er derfor, vi siger: Himmerland Forsikring – tæt på og ligetil.

CVR-NR.: 14 94 40 79



BØRNEULYKKESFORSIKRING
Du kan tegne ulykkesforsikring for alle familiens børn 
under 18 år. Børn forsikres præmiefrit med en sum på 
1 mio. kr. indtil barnet fylder 2 år. Herefter forsætter 
forsikringen med præmiebetaling. Ulykkesforsikringen 
for børn er en heltidsdækning og gælder således hele 
døgnet – også når barnet er i skole og i forbindelse 
med fritidsjob.  

Børneulykkesforsikringen kan udvides til at omfatte en 
særlig børnedækning mod merpræmie. Børnedækningen 
omfatter:

Brudskader: 
Her ydes strakserstatning på 1 % af forsikringssummen, 
hvis dit barn får en brudskade, f.eks. brud på fod eller 
arm. Og dette er uanset, om skaden medfører varigt 
mén. 

Indlæggelsesdækning:
Dækningen yder erstatning, hvis barnet indlægges
i forbindelse med et ulykkestilfælde. Ved barnets
indlæggelse ydes der erstatning med 400 kr. pr. dag, 
hvis dit barn bliver indlagt i mere end 7 dage. Udbeta- 
lingen sker fra første indlæggelsesdag og i indtil 365 
dage.  

Erstatning for varigt mén ved sygdom: 
Forsikringen dækker ved varigt mén som følge af
sygdom opstået efter forsikringens ikrafttræden.
Der ydes erstatning fra 5 % varigt mén eller fra
10 % varigt mén, alt efter hvilken dækning, der er
valgt for barnet. 

FORSIKRINGSPRÆMIE
Prisen på ulykkesforsikringen afhænger af størrelsen 
på den forsikringssum, du ønsker udbetalt ved død/
invaliditet samt fra hvilken méngrad, du ønsker
erstatning - 5 % eller 10 %. Derudover er det også
afgørende, om du ønsker at tegne en heltids- eller
en fritidsdækning.

Tegner du en heltidsdækning, fastsættes prisen ud fra 
dit erhverv. Prisen afhænger ligeledes af eventuelle 
tillægsdækninger, f.eks. den udvidede børnedækning. 

Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din 
ulykkesforsikring. 
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