
Coop Forsikringer fra Topdanmark • Borupvang 4, 2750 Ballerup • CVR-nr. 78416114

Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens 
vilkår 40004-1. Du finder dem på www.coopforsikringer.dk.

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark. Når 
du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger du har tilvalgt og fravalgt.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Vores ulykkesforsikring giver dig hurtig hjælp og en erstatning, hvis du kommer ud for en pludselig hændelse, som giver dig 
varigt mén. Læs mere om forsikringen her.
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Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: Coop Forsikringer fra Topdanmark FT-nr.:  52009

Produkt:  Ulykkesforsikring Danmark       

Ulykkesforsikring

Hvad dækker den? 

Basisdækningen dækker fx 

 Varigt mén – også efter skisport eller boldspil

 Tandbehandling – vi betaler den nødvendige 
tandbehandling  

 Erstatning ved dødsfald, som sker i forbindelse 
med en ulykke

Tilvalg (udvalgte)

• Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller 
akupunktør – i op til 12 måneder efter en ulykke 

• Dobbelt erstatning, hvis du får et varigt mén på 
30% eller mere (kan kun købes af kunder under 70 
år)

• Farlig sport – dækker varigt mén opstået efter 
ulykke i forbindelse med udøvelse af farlig sport 

 
Hvad dækker den ikke? 

 Invaliditet efter ulykke, som er sket, før 
forsikringen blev oprettet

 Invaliditet efter sygdom 

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 Du bestemmer selv, hvilken sum du vil være 
dækket for
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker ulykke i hele verden, dog er det 
et krav, at du har bopæl i Danmark.
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Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du betaler 12 gange om året hver den 1. i måneden. 
Du betaler via betalingskort.

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes 
til os på www.coopforsikringer.dk.

Dette gælder også, selvom du synes, at skaden er af 
et beskedent omfang. 

Ved ændringer

Du skal give os besked ved ændring af din risiko, fx 
hvis du skifter beskæftigelse .

 
Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre 
andet fremgår af policen.

Forsikringen fortsætter automatisk, hvis ikke den 
opsiges inden.

 
Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du skal opsige forsikringen skriftligt. Du kan opsige 
dine forsikringer gratis én gang om året en måned 
inden forsikringens årsdag. Resten af året kan du 
opsige din forsikring med løbende måned plus 1 
måneds varsel mod at betale et administrationsgebyr. 
Har du haft forsikringen i mindre end et år, er gebyret 
større.
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