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Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: PenSam Forsikring A/S

FT-nr.: 53053

Produkt: FOA-Ulykkesforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af FOA-Ulykkesforsikringen. Du er automatisk dækket af forsikringen, når du er medlem af FOA.
Læs mere om forsikringen og betingelser på pensam.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en personforsikring og en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker skade som følge af ulykke i fritiden

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Du er som medlem af FOA automatisk dækket af
forsikringen, hvis du er under folkepensionsalderen.

Eksempler på, hvad der ikke er dækket

Forsikringen dækker skade, som er en direkte følge
af en pludselig hændelse (ulykke)

Sum
Forsikringssummen er 100.000 kr., som ikke
indeksreguleres
Ved invaliditet får du udbetalt erstatning, hvis du får
varige mén på 8 % eller mere efter en ulykke. Hvor
meget du får i erstatning, afhænger af méngraden.
Hvis du får varige mén på over 30 %, får du udbetalt
en dobbelterstatning.

Standarddækning

✓

Forsikringen dækker varigt mén som følge af
en pludselig hændelse (ulykke) i fritiden

✓

Skade i fritiden som følge af forfrysninger,
hedeslag eller solstik

✓

Lægelig behandling, der er nødvendiggjort af
skade, der i øvrigt er dækket




Skade som følge af bestående mén



Ulykke som følge af selvforskyldt beruselse
og lignende



Skader, som er omfattet af den til en hver tid
gældende ”Lov om arbejdsskadesikring”



Se alle undtagelserne i betingelserne

Skade som følge af forsikredes forsæt eller
grove uagtsomhed

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!
!
!
!

Rettigheder iht. forsikringen, herunder
udbetaling, er for berettigede strengt
personlige
Ved fastsættelsen af méngraden kan
foretages fradrag for evt. forudbestående mén
Højeste méngrad for en skade eller for flere
skader sammenlagt er 100 %
Forsikringssummen kan højst være 100.000
kr.
Fra forsikredes fyldte 75. år nedsættes
forsikringssummen med 10 % for hvert fyldt år
indtil forsikredes fyldte 79. år, hvorefter
forsikringssummen udgør 50 %, indtil
forsikringen ophører senest ved forsikredes
fyldte 85. år.

Hvor er jeg dækket?

✓
✓

Side 1 af 2

Overalt i EU’s medlemslande og i Norden, herunder Grønland og Færøerne
Under rejser og andet midlertidigt ophold i den øvrige del af verden dækker forsikringen i indtil et år, hvorefter
dækning ophører

1.0

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du, som forsikret, skal være under nødvendig lægebehandling
Du eller øvrige berettigede har pligt til at give PenSam Forsikring oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af
PenSam Forsikring skønnes at være af betydning

Hvornår og hvordan betaler jeg?

-

Præmien indbetales via dit medlemskab af FOA

Hvornår starter og slutter dækningen?

-

-

Dækningen træder i kraft fra den dag, du begynder at betalt kontingent til FOA
Forsikringen dækker skader, som er sket indtil 45 dage efter forsikrede er:
o Nået folkepensionsalderen
o Ophørt med at være kontingentdækket i FOA
o Ved forsikringens ophør forinden
Forsikringen løber for et kalenderår ad gangen og fornyes automatisk, hvis ikke den opsiges skriftligt af FOA eller
PenSam Forsikring

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Side 2 af 2

Forsikringen kan ikke opsiges, da den er en del af medskabet af FOA
Forsikringen kan opsiges skriftligt af FOA – Fag og Arbejde eller PenSam For.

1.0

