Ulykke
Faktablad for forsikringsprodukt

Selskap: Hedvig AB org.nr. 559093-0334

Produkt: Ulykke

Dette produktarket utgjør en kortfattet beskrivelse av forsikringen. Du kan lese mer under fullstendige vilkår og på
forkjøpsinformasjon som du finner på www.hedvig.com/no. Du har rett på å få vilkår og forkjøpsinformasjon sendt hjem
til deg. Kontaktopplysninger finner du på www.hedvig.com/no


Hvilken forsikring er dette?
Denne forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med ulykke som oppstår på Fritid.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hva inngår i forsikringen?

Hva inngår ikke i forsikringen?

Forsikringsbeløpet er 1 000 000 kr 


Her gir vi noen eksempler hva forsikringen  

Kostnader for legebehandling, reisekostnader,

ikke omfatter. For mer informasjon, se

merkostnader og rehabilitering 


forsikringsvilkårene.



Tannskade 

Krisehjelp 


X Kostnader ved sykdom 


Medisinsk invaliditet 


X Kroppsskade knyttet til slitasje, overanstrengelse,

Dødsfall pga. ulykke

ensidige bevegelser, aldersforandringer eller smitte 

X Ulykkeskade der symptom viste seg før dagen da
forsikringen trådte i kraft 

X Privat behandling 


F
h

innes det noen

b

egrensninger

p

å

X Tapt arbeidsinntekt 

X Forsikringen gjelder ikke ved deltakelse i:

va forsikringen dekker?

Boksing eller annen kampsport der slag/spark
eller tilsvarende inngå

Behandling med forebyggende formål 

Tannskader som har oppstått som følge av

g


tygging eller bitin

Konkurranse eller trening med
motorkjøretø
Sport, idrettskonkurranse eller organisert
trening som profesjonell idrettsutøver
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Hvor g elder forsikringen?
Forsikringen gjelder i

V

ed besøk utenfor

N

N

orden og ved reise i hele verden i maksimalt ett år. 


orden gjelder forsikringen for medisinsk invaliditet. 


Hvis du skal bo utenlands i lengre tid enn ett år, kan forsikringen gjelde i visse tilfeller,
for eksempel hvis du er i utenlandstjen.
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Hvis noe skjer, er det viktig at du melder det til oss så snart du kan. Det finnes foreldelsesregler som
bestemmer hvor lang tid etter hendelsen du kan få erstatning.

Når og hvordan skal jeg betale?
Premien debiteres månedsvis på etterskudd.

Premie for ny forsikring eller utvidelse av din eksisterende forsikring betales med autogiro som kan kobles til via appen. 

Forsikringsgiveren forbeholder seg retten til å endre årspremien. 

Endringen trer i kraft ved forfallsdagen som faller nærmest 30 dager etter at melding om endring har funnet sted.

Når forsikringen fornyes, oppdateres forsikringspolisen og betaling fortsetter å belastes automatisk, hvis du ikke sier den opp.


Når starter og slutter forsikringen å gjelde?
Forsikringen begynner å gjelde fra og med den dagen som angis i polisen. Forsikringstiden er normalt ett år
og fornyes ved at du betaler inn premien for den nye perioden. Forsikringen gjelder maksimalt t.o.m. den
nærmeste forfallsdagen etter at du har fylt 85 år.

Hvordan sier jeg opp avtalen?
Du kan si opp forsikringen når som helst under forsikringstiden.
Oppsigelsen kan skje muntlig eller skriftlig.

