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Ansøgning om forsikring Kritisk sygdom til børn via firmaforsikringsaftale 
Denne blanket kan kun benyttes, hvis der er udfyldt et aftalegrundlag og en ansøgning om forsikring via firmaforsikringsaftale. 

Den udfyldte blanket fremsendes til Euro Accident via kontaktformularen på Euro Accidents hjemmeside www.euroaccident.dk, under 

Kontaktinformationer.  
Virksomhedsnavn 

 

 

CVR 

 

Formidler 
Navn 

 

Selskab 

Tlf./mobil 

 

 

E-mail 

 

Forsikrede 
Dit fulde navn Cpr. Nr. 

 

 

Tlf./Mobil E-mail 

 

 

Ikrafttrædelsesdato 

 

 
 

Forsikringsaftalen                ☐ Nytegning    ☐ Ændring 

Forsikring Ønsket dækning 

Dækningen skal følge aftalegrundlaget og tegningsregler. 

Kritisk sygdom til børn (op til 18 år) 

 

Skattekode 5 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

DKK 

Den ønskede dækning ved Kritisk sygdom til børn skal angives i beløb deleligt med 1.000 kr. Maksimal dækning fremgår af 

tegningsreglerne. 

Aftalens parter 
Forsikringsaftalen indgås mellem Euro Accident og den forsikrede. Euro Accidents forsikringsbetingelser gælder for forsikringen. Hvis 

forsikringsaftalen er indgået under en firmaforsikringsaftale, er forsikringsaftalen indgået i henhold til firmaforsikringsaftalens 

bestemmelser. Firmaforsikringsaftalen kan indeholde bestemmelser, der fraviger forsikringsbetingelserne. Forsikrede er den person, 

hvis liv eller helbred forsikringen dækker. 

Forsikringsgiver 

Euro Accident Livförsäkring AB, Svärdvägen 3a, 182 33 Danderyd, Sverige er et godkendt svensk livsforsikringsselskab, der udbyder 

livsforsikringer og komplementære forsikringer. Euro Accident Liv er en filial af Euro Accident Livförsäkring AB, registreret hos det 

danske Finanstilsyn.  

Undtagelser for dækning 
Der henvises til Euro Accidents gældende forsikringsbetingelser. 

Elektronisk kommunikation 
Kommunikation mellem Euro Accident og forsikrede foregår ved elektronisk kommunikation. Forsikrede er forpligtet til at meddele 

eventuelle ændringer i deres e-mailadresse.  

Klager  
Hvis den forsikrede er utilfreds med en afgørelse, skal forsikrede i første omgang anmode om en efterprøvelse af afgørelsen hos Euro 

Accident. Anmodningen skal sendes til den sagsbehandler hos Euro Accident, der har truffet afgørelsen, eller til sagsbehandlerens 

nærmeste chef. Forsikrede kan henvende sig til Euro Accidents særlige klageansvarlige for uvildig råd og hjælp til sagen. Hvis den 

forsikrede har klaget til Euro Accident, og der ikke er opnået enighed, eller klagen ikke bliver besvaret, kan den forsikrede klage til 

Ankenævnet for Forsikring. Det er ikke et krav, at klagen først er behandlet hos Euro Accident. Der skal betales gebyr ved klage til 

Ankenævnet. Gebyret refunderes, hvis forsikrede får medhold i klagen.  

Dansk ret og værneting 

Tvister i forbindelse med forsikringsaftalen afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. 

Accept 

Dato Underskrift af forsikrede 

 

_____________ __________________________________________________________________________________ 

Jeg bekræfter med min underskrift at have læst og forstået ovenstående, og at alle oplysninger er korrekte. Jeg er vidende om, at 

såfremt dette ikke er tilfældet, vil erstatning i tilfælde af skade bortfalde helt eller delvist, og at dette gælder for forsikringen i sin 

helhed. 
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