Kollektiv Ulykke
Centralforeningen For Stampersonel (CS)
Police nummer 682-100.000.778
Fakta om Kollektiv Ulykkesforsikring
Ved at tegne en Kollektiv Ulykkesforsikring for
medlemmerne i foreningen, bliver de sikret, hvis
uheldet er ude.
En ulykkesforsikring kan være en god hjælp til at gøre
eventuelle økonomiske følger af en ulykke mindre
belastende i hverdagen.
Forsikringsform
Heltidsulykkesforsikring
Denne dækker hele døgnet, også ulykker, der sker til
og fra arbejde.
Valg af produkt og dækning
Invaliditetsdækning med tandskadedækning,
dobbelterstatning og dækning af
behandlingsudgifter.
Forsikringen dækker fra 5% mén.
Forsikringen dækker tandskader og
behandlingsudgifter til 5 forskellige typer behandler:
fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør
og kraniosekral terapeut i det omfang, udgifterne ikke
betales på anden vis. Fx af den offentlige sygesikring
eller af en arbejdsskadeforsikring.
Der udbetales dobbelterstatning ved invaliditet på 30% mén eller mere.
Ulykkesforsikringen dækker ikke tab af erhvervsevnen, som fx medfører lønnedgang, men
udelukkende invaliditet og invaliditetsgraden (méngraden) fastsættes efter Arbejdsmarkeds
erhvervssikrings méntabel.
Forsikringen dækker også
Dækning som fører af motorcykel/scooter/45-knallert
Forsikringen dækker medlemmerne, hvis de som fører af motorcykel, scooter eller 45-knallert
kommer ud for en ulykke.
Sport
Forsikringen dækker alle typer sport, herunder også farlig sport. Som noget nyt dækker
forsikringen også tandskade, når tænderne bliver beskadiget ifm sport.

Særligt bilag til police 682-100.000.778
Uanset forsikringsbetingelser KU1704, dækker forsikringen ikke:
7.4 Tyggeskader
7.5 Dødsfald og begravelseshjælp
8. Straks erstatning ved knoglebrug o. lign.
9.2 Tab af syn eller hørelse
9.3 Amputation
10. Sygdom
11. Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde
12. Erstatning af genstande
Krig
Forsikringen omfatter ikke dækning for krig. Dog gælder, at såfremt
en sikret person, under udsendelse/besøg/møde i et krigsområde eller
andre tilsvarende urolige områder, skulle blive ramt at et ulykkestilfælde, vil de skader som almindeligvis også ville være sket under
ferie eller ophold i Danmark, også være omfattet af forsikringen.
Under punkt 13. Hvis skaden sker
Når Tryg udregner erstatningen, vil ovennævnte punkter og underpunkter ikke være en del af
beregningen.

Praktiske oplysninger
Tilsyn og garantifond
Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for
skadeforsikringsselskaber.
Ved skade
Har du været udsat for en skade, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til CS.
Klagemuligheder
Er du ikke enig i Tryg Gruppeforsikrings afgørelse, så kontakt afdelingen.
Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte
Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling.
Adressen er:
Tryg, Postkode j22, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. 4420-4291, e-mail:
Kvalitet@tryg.dk
Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf. 3315-8900 ml
kl. 10:00-13:00. www.ankeforsikring.dk
En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Tryg
Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr.
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske
domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.
Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om den kollektive ulykkesforsikring. I tilfælde af
skade, er det de fuldstændige forsikringsbetingelser der er gældende. Forsikringsbetingelserne sendes
samtidig med policen eller fås ved henvendelse til Tryg A/S, e-mail industri@tryg.dk.

