
Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der 
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Børneulykkesforsikringen dækker hvis dit barn kommer ud for en ulykke og pådrager sig varige mén fra 5%. Udover invaliditet, dækker forsikringen også 
behandlingsudgifter til fysioterapeut og kiropraktor, ligesom udgifter til tandskader også er omfattet. Forsikringen kan desuden udvides bl.a. med dækning 
mod farlig sport, visse kritiske sygdomme samt varigt mén grundet sygdom. 

Hvad dækker den? 
Generelt 
Forsikringen dækker dit barn 24 timer i døgnet. Dit barn er 
ligeledes dækket under fritidsarbejde. 
Hvis én af barnets forældre har en ulykkesforsikring i 
Sønderjysk Forsikring, dækkes nyfødte børn automatisk indtil 
de fylder 1 år. 

Invaliditetsdækning 
Forsikringen dækker hvis dit barn bliver mere end 5% varig 
invalid efter en ulykke som er opstået pludseligt. Det kan 
f.eks. være hvis barnet falder ned fra et træ, falder i 
skolegården eller lign.

Begravelsesdækning 
Forsikringen betaler en erstatning på 25.000 kr. til begravelse, 
såfremt dit barn dør som følge af en ulykke.  

Dobbelterstatning 
Hvis dit barn kommer så slemt til skade at det varige mén er 
over 30%, fordobler vi erstatningen. 

Tandskadedækning 
Forsikringen dækker hvis dit barn efter et ulykkestilfælde har 
behov for behandling af sine tænder hos en tandlæge frem til 
barnet fylder 25 år, forudsat ulykken er sket inden første 
hovedforfald efter barnet er fyldt 18.

Behandlingsudgifter 
Forsikringen dækker udgifter til fysioterapeut og kiropraktor, 
hvis dit barn efter et ulykkestilfælde har behov for behandling. 

TILVALG 

Farlig sport 
Forsikringen dækker skader som sker hvis dit barn dyrker farlig 
sport som f.eks. kampsport, bjergbestigning, 
faldskærmsudspring, motorløb eller lign.  

Udvidet dækning 
Forsikringen dækker: 

− Forsikringen sørger for en udbetaling såfremt dit barn
dør uanset om det skyldes et ulykkestilfælde eller
sygdom.

− Forsikringen sørger for en udbetaling, såfremt dit barn
får konstateret visse alvorlige sygdomme som f.eks.
visse former for kræft, muskelsvind, hjerteklapfejl eller
lign.

− Forsikringen dækker varige mén som opstår på grund
af sygdom, når det varige mén er over 5%.

Hvad dækker den ikke? 
Generelt 
Forsikringen dækker ikke bestående invaliditet.
Forsikringen dækker ligeledes ikke skader som er fremkaldt 
med forsæt, grov uagtsomhed eller selvforskyldt beruselse.  

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 
Generelt 
Forsikringen dækker ikke skader der sker i forbindelse med 
udøvelse af professionel sport. 
Hovedskader der opstår når dit barn er passager på 
motorcykel, er kun dækket såfremt dit barn har hjelm på. 

Begravelsesdækning 
Forsikringen dækker ikke dødsfald af naturlige årsager, 
ukendte årsager eller selvmord. 

Tandskadedækning 
Forsikringen dækker ikke skader som opstår ved tygning 
eller spisning.  
Forsikringen dækker ligeledes heller ikke ulykkestilfælde 
som skyldes sygdom. 
Forsikringen dækker kun behandlinger der foretages inden 
barnet fylder 25 år, og såfremt ulykken er sket inden første 
hovedforfald efter barnet er fyldt 18.

Behandlingsudgifter 
Forsikringen dækker maks. 22.000 kr. (2018) pr. 
ulykkestilfælde i maks. 12 mdr. efter ulykkesdagen. 
Forsikringen dækker ikke hvis dit barn har ret til erstatning 
fra anden side. 

TILVALG 

Farlig sport 
Forsikringen dækker ikke tandskader som opstår i 
forbindelse med boksning, selvforsvar eller kampsport.

Udvidet dækning 
 Forsikringen dækker ikke: 

− Forsikringen dækker ikke dødsfald som følge af
selvmord, psykiske lidelser eller misbrug af alkohol
eller narkotiske stoffer.

− Forsikringen dækker ikke sygdomme som er
konstateret før 3 måneder efter forsikringens
ikrafttrædelse.

− Forsikringen for varigt mén grundet sygdom dækker
ikke ved ordblindhed, talblindhed eller
væksthæmning. Visse sygdomme som f.eks. epilepsi
dækkes først ved en méngrad på over 25%.
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Hvor er du dækket? 
        Forsikringen dækker i hele verden, dog maks. 2 år ved rejser og ophold udenfor Danmark.

Hvilke forpligtelser har du? 
• Du skal kontakte os ved enhver form for risikoændring for dit barn, som hvis dit barn f.eks. får et fuldtidsjob eller går i lære.
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler du? 
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer.  
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice.  Månedsvis betaling 
forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig. 
Forsikringen løber indtil hovedforfald, hvorefter den løber et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen. 
Forsikringen i sin helhed ophører ved første hovedforfald efter dit barn fylder 18 år. 

Hvordan opsiger du aftalen? 
• Forsikringen kan gebyrfrit opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til forsikringens hovedforfald.
• Forsikringen kan også opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel  op til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et mindre

gebyr.
• Opsiges forsikringen indenfor det første år, opkræves du et forhøjet gebyr.
• Forsikringen kan opsiges 14 dage efter udbetaling af erstatning eller afvisning af en skade.
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