
 

 

 

Ulykkesforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Storstrøms Forsikring G/S          
 Danmark    FT-nr. 50167 
 

Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din 
forsikringsaftale (policen) og betingelserne der er gældende. I policen fremgår hvilke dækninger du har valgt. 
Tilvalgsdækninger er valgfrie. Forsikringsbetingelserne finder du på stofo.dk  
 
Hvilken form for forsikring er der tale om ? 
Ulykkesforsikringen dækker dig, hvis du har været ude for et ulykkestilfælde. Grunddækningen sikrer dig godt 

og solidt, hvis du kommer til skade, og får et varig fysisk og/eller psykisk mén. Forsikringen dækker også på 

rejser. 
 

 

 

 

 

Hvad dækker den ? 

Forsikringssum 
De forsikringssummer du har valgt, 
fremgår af din forsikringsaftale.  
Enkelte summer fremgår af 
forsikringsbetingelserne. 
 
Grunddækning 
✓ Fysisk varigt mén 
✓ Fører af motorcykel, scooter, knallert, 

ATV o. lign. 
✓ Almindelig sportsudøvelse  
✓ Enkelt begivenhed med farlig sport  
✓ Dobbelterstatning ved 30 % varigt mén 
✓ Brilledækning 
✓ Psykisk varigt mén 
✓ Transportomkostninger 
✓ Behandlingsomkostninger 
✓ Tandskade 
✓ Dødsfaldserstatning 

 
Tilvalg 
o Farlig sport 
o Udvidet erstatning ved varigt mén - 

herunder 
o ekstra erstatning til børn u. 18 år 
o tab af syn eller hørelse på rask 

øje/øre 
o erstatning ved amputation 

o Her og nu erstatning, ved fx 
knoglebrud 

o Tyggeskade 
 

 

  
  

 

 

Hvad dækker den ikke ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 
 
 Skade på grund af selvforskyldt 

beruselse, påvirkning af narkotika o. 
lign.  

 Skade der skyldes overbelastning, 
herunder også skade på andre 
legemsdele, end de beskadigede 

 Skade der skyldes nedslidning 
 Tandskade ved tygning, uanset årsag, 

hvis Tyggeskadedækning ikke er valgt 
 

  

  

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 

! Erstatning for varigt mén gives når 
méngraden er mindst 5% 

! Forsikringen kan være begrænset til 
en fritidsulykkesforsikring 
 

 
 
 

 



  

 Storstrøms Forsikring G/S  •  Lohmannsvej 8  •  4780 Stege  

Telefon 55 81 11 34  •  CVR-nr. 18773015  •  E-mail: post@stofo.dk 

 

 
 
 
 

 

Hvor er jeg dækket ? 

✓ Forsikringen dækker i Norden, Grønland og Færøerne, samt ved rejser og midlertidigt ophold i 
resten af Verden, i indtil 1 år. 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg ? 

Ved ændringer, skal vi have besked, hvis 
- du skifter beskæftigelse  
- du ændrer betalingsadressen  

- du fylder 18 år, og begynder at dyrke en sportsgren, som vi betegner som 'farlig sport' 
 
Sker der en skade, så  

- ring 112 ved akut livstruende tilskadekomst/sygdom 
- anmeld den til os på stofo.dk eller tlf. 55 81 11 34 hurtigst muligt, også selvom skaden er 

af beskeden omfang 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg ? 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Ved halv- eller kvartårlig 

betaling tillægges henholdsvis 5% eller 8%. Der kan betales via Betalingsservice eller 

indbetalingskort. Ved månedsbetaling forudsættes Betalingsservice. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 

Forsikringen er gældende for et år ad gangen, og fornyes automatisk hvert år, når forsikringsperioden 

udløber eller hvis forsikringen opsiges forinden.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen ? 

Du kan opsige din forsikring skriftligt, senest en måned før en forsikringsperiode udløber. Du kan 

også opsige din forsikring med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, mod et gebyr. Ved 

opsigelse i det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr. Ved skade kan du opsige din 

forsikring, indtil 14 dage efter erstatningsudbetaling eller afvisning af skaden. 

 

              


