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Dette dokument indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. For flere oplysninger se vores forsikringsbetingelser.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikring ved visse kritiske sygdomme sikrer dig en udbetaling, hvis du bliver diagnosticeret med en af de omfattede
sygdomme eller får foretaget en dækningsberettiget behandling.

Hvad dækker den?


 Hvad dækker den ikke?

Forsikringen udbetales, når den forsikrede får
diagnosticeret en af de sygdomme eller
behandlinger, som er defineret i vores
forsikringsbetingelser.

Eksempler på dækning
 Kræft og visse godartede svulster
 Blodprop i hjerne eller hjerte
 Hjerteklapoperation
 Dissemineret sklerose
Se vores forsikringsbetingelser for den fulde liste over
sygdomme og behandlinger, der er omfattet.



Der betales ikke præmie til forsikringen, hvis
forsikrede har ret til udbetaling ved tab af
erhvervsevne hos Euro Accident.



Sygdomme og behandlinger, der ikke fremgår
af betingelserne, også selvom de er kritiske.



Diagnosticerede sygdomme og behandlinger
inden oprettelse af forsikring samt
efterfølgende sygdomme og behandlinger, der
direkte eller indirekte har sammenhæng til
sygdomme og behandlinger inden tegning.



Skader sket ved deltagelse i professionel og
farlig sport.

Se vores forsikringsbetingelser for undtagelserne.

!

Er der nogen begrænsninger af
ollllll dækningen?








Får den forsikrede en dækningsberettigende
diagnose mindre end 6 måneder fra anden
dækningsberettigende diagnose, vil denne
diagnose ikke give ret til udbetaling.
Der udbetales kun erstatning for en specifik
kritisk sygdom en gang. Herefter bortfalder
dækningen for pågældende sygdom. Der er
dog andre regler ved kræftsygdomme.
Visse kritiske sygdomme og lidelser anses for
at være de samme og udelukker dermed
hinanden som dækningsberettigende.
Forsikringen kan være omfattet af klausuler,
som er aftalt ved oprettelsen.

Se vores forsikringsbetingelser for alle begrænsninger.
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Hvor er jeg dækket?


Forsikringen dækker ved ophold i udlandet, forudsat at den forsikrede har bopæl i Danmark og
folkeregisteradrese i Danmark og er berettiget til danske sociale ydelser.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Forsikrede skal snarest muligt oplyse Euro Accident om en diagnosticeret kritisk sygdom.
Forsikrede skal aflevere de nødvendige oplysninger, Euro Accident skal bruge for at kunne lave vurderingen,
herunder helbredsoplysninger

Hvornår eller hvordan betaler jeg?
Præmien skal betales på det af Euro Accident Liv oplyste tidspunkt og på den måde, som er oplyst af Euro
Accident Liv.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Medmindre andet fremgår af ansøgningen, træder dækningen i kraft den dag Euro Accident Liv har modtaget
ansøgning, forudsat at forsikringen kan oprettes i henhold til gældende regler, og at Euro Accident Liv har
modtaget alle nødvendige oplysninger.
Dækningen ophører uden meddelelse med udgangen af den måned hvor forsikrede opnår den aftalte
udløbsalder. Derudover ophører dækningen hvis:

præmien ikke er betalt rettidigt

den forsikrede har haft orlov og der ikke betales til forsikringen

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Firmaforsikringsaftaler kan opsiges med tre måneders varsel til ophør den første i en måned, medmindre
andet er aftalt.
Private aftaler kan opsiges med en måneds varsel til ophør den første i en måned, medmindre andet er aftalt.
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