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ULY FOA – 6 
 
 
BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 
 
 
AFSNIT 1 – FORSIKRINGENS OMGANG 
 
1. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN? 
 
1.1 Forsikringen dækker medlemmer af FOA – Fag og Arbejde, der ikke er nået folke- 
pensionsalderen (se punkt 2 nedenfor), og som betaler kontingent (herefter kaldet ”sikrede”), 
 

 
2. HVORNÅR STARTER OG OPHØRER DÆKNINGEN? 
 
2.1 Forsikringen dækker skader, som er sket efter kl. 00.00 den dag, hvor sikrede faktisk be-
gynder at betale kontingent til FOA – Fag og Arbejde. 
 
2.1 Forsikringen dækker skader, som er sket indtil 45 dage efter, at sikrede  
 
1) er nået folkepensionsalderen (se nedenfor,  
2) er ophørt med at være kontingentdækket i FOA – Fag og Arbejde eller 
2) ved forsikringens ophør forinden 
 
Folkepensionsalderen, jf. Lov om social pension, er: 

 
• 65 år, hvis sikrede er født den 31. december 1953 eller tidligere, 

• 65 1/2 år, hvis sikrede er født den 1. januar 1954 – 30. juni 1954, 

• 66 år, hvis sikrede er født den 1. juli 1954 – 31. december 1954, 

• 66 1/2 år, hvis sikrede er født den 1. januar 1955 – 30. juni 1955, 

• 67 år, hvis sikrede er født den 1. juli 1955 – 31. december 1962, 

• 68 år, hvis sikrede er født den 1. januar 1963 eller senere. 

 
For sikrede født efter den 31.12.1966 er folkepensionsalderen for tiden 68 år, men den kan 
forhøjes, jf. Lov om social pension. 
 
 
3. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? 
 
3.1 Forsikringen dækker 
 
1) overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland 
2) under rejser og midlertidigt ophold i den øvrige del af verden i indtil 1 år 
 
3.2 Tager sikrede ophold uden for EU's medlemslande eller Norden, herunder Grønland og 
Færøerne, ophører dækningen efter 1 års ophold.  
 
Sikrede skal give selskabet besked, så snart sikrede ved, at opholdet varer længere end 1 år. 
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4. HVAD OG HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? 
 
4.1 Forsikringen dækker skade i form af varigt mén, som er en direkte følge af et ulykkestil-
fælde i fritiden. 
 
Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Eksem-
pelvis er dagligdags bevægelser så som at bukke sig ned, at rejse sig op, at gå m.v. ikke et 
ulykkestilfælde.  
  
For at få dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. 
Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen – medicinsk set – er 
egnet til at forårsage personskaden, og om der er tidsmæssig sammenhæng mellem hæn-
delsen og de relevante symptomers indtræden. 
 
4.2 Forsikringen dækker derudover skade i fritiden i form af varigt mén, som er en direkte 
følge af: 
 
a) forfrysninger, hedeslag, solstik og drukning 
b) ildebefindende eller besvimelse, dvs. kortvarigt bevidsthedstab, hvor hovedårsagen ikke er 
sygdom 
c) lægelig behandling af sikrede, der er nødvendiggjort af en skade, som i øvrigt er dækket af 
forsikringen 
d) ovennævnte skadeårsager a.-c. sket under krig, borgerkrig, krigslignende forhold, oprør 
eller borgerlige uroligheder uden for Danmark, når skaden opstår senest 1 måned efter kon-
fliktens udbrud, og sikrede ikke rejser til et land, hvor konflikten er udbrudt, og sikrede ikke 
selv deltager aktivt i handlingerne 
 
 
5. HVILKE SKADER ER IKKE OMFATTET AF FORSIKRINGEN? 
 
5.1 Forsikringen dækker ikke skader: 
 
a) som er omfattet af den til enhver tid gældende ”Lov om arbejdsskadesikring” 
b) som er opstået under arbejde som selvstændig erhvervsdrivende 
c) som er opstået under militær-, hjemmeværns- og redningsberedskabstjeneste, eller  
    i øvrigt er omfattet af den militære erstatningslov 
d) der sker på sikredes tænder 
 
 
6. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? 
 
6.1 Forsikringen dækker ikke skade eller skadeforværring, som skyldes: 
a) smitte med sygdomme, vira, bakterier, andre mikroorganismer o.lign., medmindre årsagen 
skyldes et ulykkestilfælde, jf. punkt 4.1. 
b) sikredes bestående eller tilfældigt tilstødende sygdom og udløsning af skjulte sygdomsan-
læg 
c) forværring som følge af bestående sygdom og sygdomsanlæg 
d) sikredes bestående varige mén 
e) følger af lægelig behandling af sikrede, som ikke er nødvendiggjort af en skade, der er 
dækket af forsikringen 
f) sikredes deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser 
g) krig, borgerkrig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder i Danmark 
h) jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne eller Grønland) 
i) udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling 
j) psykiske mén, hvor sikrede ikke selv har været direkte udsat for personskade 
k) sikredes mén på andre legemsdele end dem, som er beskadigede ved ulykken, uanset om 
ulykken var årsag til overbelastning af disse andre legemsdele 
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l) sikredes deltagelse og træning i professionel eller halvprofessionel sport 
 

6.2 Forsikringen dækker ikke skade eller skadeforværring, som skyldes: 

 

a) sikredes forsæt eller grove uagtsomhed 
b) sikredes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger 
c) sikredes selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende 
stoffer  
 
 
6.3 Sikredes deltagelse i og træning af farlig sport, herunder: 
 

a) hesteløb på bane (fx væddeløb, Military o.lign.) 
b) boksning, karate, kampsport og aktiviteter, der kan sidestilles hermed 

c) bjergbestigning, bjergklatring, rappelle og aktiviteter, der kan sidestilles hermed 

d) faldskærmsudspring, bungy-jump (elastikspring), drageflyvning/hanggliding, dragesur- 
    fing/kitesurfing, parasailing, paraglidning og aktiviteter, der kan sidestilles hermed 

e) jetski, rafting, parkour og aktiviteter, der kan sidestilles hermed 

f) dykning med anvendelse af særligt dykkerudstyr som trykflaske m.v. og aktiviteter,  
    der kan sidestilles hermed 

g) motorløb af enhver art, herunder fx rallies, speedway, go-cartløb, motorcrossløb og  
   aktiviteter, der kan sidestilles hermed 
 
Orienterings-, præcisions- og økonomiløb og rallies er dog dækket, hvis de lovligt bliver af-
holdt i Danmark uden for bane eller andet til formålet afspærret område. 
 

h) racerbådsløb, racerbådssejlads og aktiviteter, der kan sidestilles hermed 
i) flyvning, medmindre sikrede er betalende passager, herunder svæveflyvning, Ultra  
   Light Flyvning, kunstflyvning og aktiviteter, der kan sidestilles hermed 

 

j) sikredes deltagelse i og træning af ekstremsport: 
 

Det vil sige ulykkestilfælde, jf. punkt 4.1, der er sket som følge af sikredes deltagelse i eller 
udøvelse af ekstremsport. Som ekstremsport betragtes sportsgrene og aktiviteter, hvor risi-
koen for sikredes liv og førlighed betragtes som højere end ved farlig sport, jf. punkt 6.3 a)-i) 
fx fridykning og base jumping/wingsuit og aktiviteter, der kan sidestilles hermed. 
 
 
6.4 Følgende er dog dækket: 
 
Sikredes deltagelse i én enkelt begivenhed – farlig sport 
 

Forsikringen dækker ulykkestilfælde, jf. punkt 4.1, der er sket under sikredes deltagelse i én 
enkelt begivenhed, hvori der indgår farlig sport, jf. punkt 6.3 a)-i).  
 

Ved én enkelt begivenhed forstås et arrangement som fx teambuilding, firmaevent, konfe-
rence, polterabend, skolearrangement, fødselsdag, privat ferierejse, besøg i forlystelsespark 
o.lign., når sikrede deltager i aktiviteten én enkelt gang. Det er en betingelse for dækning, at 
sikredes deltagelse sker under professionel instruktion, hvor branche-, sikkerheds- og lovkrav 
er opfyldt. 
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7. ERSTATNING FOR VARIGT MÉN 
 
7.1 Forsikringen dækker varigt mén, som er en direkte følge af et ulykkestilfælde, jf. punkt 
4.1, der fastsættes til 8 % eller derover. Skade på tænder er ikke dækket, jf. punkt 5 d). 
 
7.2 Méngraden fastsættes af selskabet med udgangspunkt i de procentsatser, der er fastsat i 
méntabellen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, således som denne er beskrevet på det 
tidspunkt, hvor méngraden fastsættes. Procentsatserne i méntabellen beror på en lægelig 
bedømmelse af skadens art og omfang og er uafhængig af skadens individuelle, erhvervs-
mæssige følger for sikrede. 
 
7.3 Ved fastsættelse af méngraden foretages der fradrag for eventuelt forudbestående varige 
mén, sygdomme m.v. 
 
7.4 Méngraderstatningen udgør samme procent af forsikringssummen, som méngraden fast-
sættes til i procent. Når méngraden fastsættes til 30 % og derover, fordobles méngrad-erstat-
ningen og udgør i så fald den dobbelte procent af forsikringssummen, som méngraden fast-
sættes til i procent. 
 
7.5 Højeste méngrad for en skade er 100 %. Den samlede méngrad for flere skader kan hel-
ler ikke sammenlagt overstige 100 %. 
 
7.6 Sikrede skal efter anmodning lade sig undersøge af en læge, som selskabet udpeger. 
Selskabet betaler udgifterne til undersøgelse og dertil knyttede transportudgifter, som er ri-
melige og nødvendige. 
 
7.7 Erstatning udbetales til sikrede. 
 
7.8 Hvis sikrede dør, inden erstatningen er udbetalt, kan erstatningen udbetales til boet efter 
sikrede under forudsætning af, at der er tilstrækkelig dokumentation til fastsættelse af mén-
graden. 
 
 
 
AFSNIT 2 - GENERELT 
 
1. FORSIKRINGENS PERSONLIGE KARAKTER 
 
1.1 Rettigheder i henhold til forsikringen, herunder retten til udbetalinger fra selskabet, er for 
såvel sikrede som øvrige berettigede strengt personlige. 
 
1.2 Der kan ikke ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde rådes over rettigheder, 
som sikrede eller øvrige berettigede måtte have i selskabet. 
 
1.3 Disse rettigheder kan heller ikke gøres til genstand for nogen art af retsforfølgning fra kre-
ditorernes side. 
 
 
2. ANMELDELSE OG FORÆLDELSE 
 
2.1 Skader skal anmeldes til selskabet. Selskabet kan kræve, at anmeldelsen sker skriftligt. 
Skadeanmeldelsen findes på hjemmesiden www.pensam.dk/forsikring, eller kan fås ved at 
kontakte selskabet. 
 
2.2 Krav om dækning forældes efter dansk rets regler om forældelse. 
 
 

http://www.pensam.dk/forsikring
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3. OPLYSNINGSPLIGT 
 
3.1 Sikrede og øvrige, der er berettiget til ydelser fra selskabet, er forpligtet til at afgive alle 
oplysninger, erklæringer, attester m.v., som selskabet vurderer er nødvendige for at kunne 
tage stilling til den anmeldte skade.  
 
3.2 Hvis sikrede svigagtigt giver forkerte oplysninger eller fortier oplysninger, der har betyd-
ning for bedømmelsen af selskabets ansvar, kan retten til erstatning bortfalde helt eller del-
vist. 
 
 
4. GENOPTAGELSE AF SAGEN 

 
Når en ulykkessag er afsluttet, kan den senere genoptages, hvis den sikrede anmoder 
herom. En genoptagelse af sagen kræver lægelig dokumentation for, at følgerne efter ulyk-
ken er blevet forværret efter sagens afslutning. 
 
 
5. LÆGEBEHANDLING 
 
5.1 Sikrede skal være under nødvendig lægebehandling. 
 
 
6. VARIGHED OG OPSIGELSESREGLER 
 
6.1 Forsikringen tegnes for et kalenderår ad gangen. 
 
6.2 Forsikringen kan opsiges skriftligt af FOA – Fag og Arbejde eller af selskabet. Opsiges 
forsikringen ikke af en af parterne, fornyes den automatisk for ét år ad gangen. 
 
6.3 I forbindelse med anmeldelse af en skade kan både FOA – Fag og Arbejde og selskabet 
skriftligt opsige forsikringen med virkning for den konkrete sikrede, hvis hensynet til de øvrige 
sikrede tilsiger det. 
 
6.4 En sådan opsigelse kan finde sted med 14 dages varsel fra anmeldelsestidspunktet og 
indtil 1 måned efter, at selskabet har betalt eller afvist at betale erstatning. 
 
 
7. FORSIKRINGSPRÆMIEN 
 
7.1 Indbetaling af præmien foretages af FOA – Fag og Arbejde, som også betaler skadesfor-
sikringsafgift efter lovgivningens regler herom. 
 
 
8. FORSIKRINGSSUM 
 
8.1 Forsikringssummen er 100.000 kr., som ikke indeksreguleres. 
 
 
9. KLAGER 
 
9.1 Er der opstået uoverensstemmelse med selskabet om forsikringen, skal sikrede og andre 
berettigede altid først klage til selskabet.  
 
9.2 Både sikrede, andre berettigede og selskabet kan kræve, at sagen bliver forelagt for be-
styrelsen. 
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9.3 PenSam Forsikring er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager over 
forsikringen. Klageskemaet kan hentes på ankenævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk,  
eller kan fås ved at kontakte selskabet. 
 
9.4 Sikrede og andre berettigede kan også søge en uoverensstemmelse løst ved domstolene 
efter dansk ret. 
 
9.5 Du kan finde hjælp til at klage i PenSam's klagevejledning, som findes på hjemmesiden 
www.pensam.dk, eller kan fås ved at kontakte selskabet. 
 
9.6 Sikrede, som vil klage over den måde, som selskabet behandler personoplysninger på, 
kan klage til Datatilsynet. 
 
 
10. HVILKE LOVREGLER GÆLDER FOR FORSIKRINGEN? 
 
9.1 For forsikringen gælder i øvrigt dansk ret, herunder Lov om forsikringsaftaler. 
 
 
11. TILSYN  
 
11.1 Selskabet er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf.  
33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk. 
 
 
12. IKRAFTTRÆDEN 
 
11.1 Disse betingelser træder i kraft den 15.11.2020.  
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