KUNDEULYKKEFORSIRKING
AP Pension har en fordelagtig heltidsulykkesforsikring, som kan give dig et økonomisk plaster på
såret, hvis uheldet er ude. Forsikringen er derfor et fornuftigt supplement til pensionsopsparingen,
fordi du sikrer dig selv og din familie et ekstra økonomisk plus, hvis en ulykke skulle indtræffe.

HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?

Ved et ulykkestilfælde dækker forsikringen følgende:
• Varigt mén på mellem 10 og 100 procent
• Dødsfald
• Tandskader
• Dækning for briller, hvis brilleskaden er opstået i
direkte forbindelse med ulykkestilfældet, og der
samtidig er en mén-erstatning og kun i det omfang,
at brillerne ikke erstattes fra anden side.
Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af forsikredes vilje
uafhængig pludselig udefra kommende indvirkning på
legemet med en varig og påviselig skade af dette til følge.
En nærmere beskrivelse af dækningsomfanget, herunder
betingelser for udbetaling og dækningsbegrænsninger
fremgår af dine forsikringsbetingelser.

HVEM KAN BLIVE FORSIKRET?

Forsikringen kan tegnes af kunder hos AP Pension, der ikke
er fyldt 65 år. Ægtefælle/samlever og børn under 21 år kan
medforsikres. Der kræves ingen helbredserklæring.

PRISER

Disse priser forudsætter, at du er ansat som funktionær
eller lignende. Du bliver opkrævet en gang om året den 1.
januar via Betalingsservice. Hvis du tilmelder dig midt på
året, opkræver vi betaling for perioden indtil førstkommende 1. januar. Priserne reguleres hvert år.

PERSON

ÅRLIG PRIS 2019

Forsikringstageren (medlem)

539 kr.

Ægtefælle eller samlever

539 kr.

Børn – uanset antal

431 kr.

HVORNÅR GÆLDER FORSIKRINGEN FRA?

Forsikringen træder i kraft, når AP Pension har modtaget
og godkendt tilmeldingen. Forsikringen dækker hele døgnet - både hjemme, på arbejde, ferier og i fritiden.

VÆRD AT VIDE

Forsikringen yder erstatning, selvom du i forvejen har en
ulykkesforsikring – hvad enten det er privat eller via din
arbejdsgiver.
Forsikringen stopper senest ved udgangen af det år, hvor
du fylder 67 år. For børn dog senest ved udgangen af det
år, hvor barnet fylder 21 år.
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ERSTATNINGER FOR DIG OG DIN ÆGTEFÆLLE

ERSTATNING

UDBETALING

Ved død

771.200 kr. (2019)

Ved invaliditet

771.200 kr. (2019)

Ved tandskader

Efter regning, jf.
forsikringsbetingelserne

Skader på briller

Op til 7.712 kr. (2019)

HAR DU SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på
3916 5000 eller via vores sikre formular, som du finder ved
at klikke på ”skriv til os” nederst på
www.appension.dk/privat

BEMÆRK

Dette dokument udgør alene en del af de prækontraktuelle
oplysninger, hvor visse generelle og overordnede forhold
om typen af forsikring er beskrevet. Dokumentet skal ses i
sammenhæng med de øvrige oplysninger, der modtages i
forbindelse med indgåelsen af forsikringsaftalen, herunder
forsikringsbetingelser og forsikringsbevis. Det er således
altid din egen specifikke aftale, herunder din forsikringsbevis og forsikringsbetingelser, der beskriver dine rettigheder
– ikke dette dokument.

ERSTATNINGER FOR DINE BØRN UNDER 21 ÅR

ERSTATNING

UDBETALING

Ved død

15.400 kr. (2019)

Ved invaliditet

Op til 771.200 kr. (2019)

Ved tandskader

Efter regning, jf.
forsikringsbetingelserne

Skader på briller

Op til 7.712 kr. (2019)
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