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1 Forsikring ved dødsfald 

1.1 Hvad gælder betingelserne for 
Betingelserne i dette afsnit gælder, hvis forsikringen omfatter forsikring ved dødsfald og/eller bør-

nepension.  

Det fremgår af forsikringsbeviset, hvilke dækninger forsikringen omfatter, og om der er klausul på 

dækningen. 

Euro Accidents Generelle Forsikringsbetingelser gælder tillige for forsikringen.  

1.2 Dødsfaldsdækning 
Dødsfaldsdækningen udbetales, hvis forsikrede afgår ved døden i forsikringstiden. 

Størrelsen af dækningen fremgår af forsikringsbeviset. 

1.3 Anmeldelse 
De efterladte skal efter anmodning indsende alle dokumenter og oplysninger, som Euro Accident 

har behov for.  

1.4 Udbetaling ved dødsfald 
Udbetalingen af dødsfaldsdækningen sker til den begunstigede.  

Er der ikke indsat en særligt begunstiget, udbetales dødsfaldsdækningen til forsikringstagers nær-

meste pårørende efter reglerne i forsikringsaftalelovens §105 a. 

Som nærmeste pårørende anses forsikringstagerens ægtefælle, en samlever der opfylder kravene, 

børn eller arvinger i den nævnte rækkefølge. 

For at være omfattet skal en samlever leve sammen med forsikringstageren på fælles bopæl og  

1. vente, have eller have haft et barn sammen med forsikringstager eller 

2. have levet sammen med forsikringstager i et ægteskabslignende forhold på den fælles 

bopæl i de sidste to år før dødsfaldet 

En fælles bolig anses ikke for ophørt ved midlertidigt ophold i anden bolig eller ved ophold i institu-

tion. 

Samlever omfatter såvel samliv mellem personer af samme køn som samliv mellem personer af 

forskelligt køn, når der ikke foreligger ægteskabshindring. 

Ægtefælle/samlever omfatter tillige registreret partnerskab/registreret partner.  

Er der ikke en nærmeste pårørende efter reglerne i forsikringsaftalelovens §105 a, udbetales døds-

faldsdækningen til boet efter reglerne i forsikringsaftalelovens §105 b. 

 Indsættelse af særligt begunstigede 

Forsikringstager kan give Euro Accident skriftlig meddelelse om, at der skal indsættes en særligt 

begunstiget til at modtage dødsfaldsdækningen. 

Meddelelsen sker på den af Euro Accident oplyste måde og får virkning, når meddelelsen modtages 

af Euro Accident. 

Forsikringstager kan tilbagekalde begunstigelsen, medmindre forsikringstager har givet afkald 

herpå over for den begunstigede. 

1.5 Bortfald af dækning ved dødsfald 
Retten til dødsfaldsdækningen bortfalder, hvis der ikke findes en særligt begunstiget eller en beret-

tiget ifølge pkt. 1.4.  
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1.6 Mortalitetsdækning ved sumudbetaling 
Hvis forsikringstager og forsikrede er den samme person og i henhold til lægelig vurdering med 

overvejende sandsynlighed har mindre end 12 måneder tilbage at leve i, kan forsikrede anmode om 

at få halvdelen af dødsfaldssummen udbetalt til sig selv. 

Udbetaling forudsætter, at Euro Accidents læge tiltræder den lægelige vurdering af forsikredes for-

ventede levetid. 

Efter udbetaling nedsættes dødsfaldssummen til halvdelen, men fortsætter i øvrigt uændret. 

1.7 Børnepension 
Børnepension bliver udbetalt som en løbende pension til de børn, som ved udgangen af den måned, 

hvor forsikrede dør, endnu ikke er fyldt 24 år. 

Udbetaling af børnepension ophører ved udgangen af den måned, hvor barnet fylder 24 år. Dør 

barnet inden dette tidspunkt, ophører udbetalingen med udgangen af den måned, hvor barnet dør. 

Børn omfatter også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn er en ægtefælles biologiske eller adopterede 

børn. Børnepension udbetales kun til stedbørn, der har fælles folkeregisteradresse med forsikrede 

på tidspunktet for forsikredes død.   

 

 


