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Bilulykkesforsikring

1 Forsikringen dækker

1.1 Forsikringen dækker ulykkestilfælde, der rammer en
forsikret person: 

1.1.1 Som direkte følge af kørselsuheld med en bil, der er 
forsikret i Popermo, og som tilhører forsikringstageren eller 
dennes ægtefælle. 

1.1.2 Under ind- og udstigning af bilen.

1.2 Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse,
der forårsager personskade. 

2 Forsikringen dækker ikke

2.1 Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne 
ved forsæt eller grov uagtsomhed, under påvirkning af alkohol, 
narkotika eller lignende stoffer.

2.2 Skade påført en tilskadekommen, der er påvirket af
alkohol, narkotika eller lignende stoffer, medmindre den sikrede 
be viser, at skaden ikke er årsagen til den direkte/indirekte 
påvirkning.

2.3 Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg,
selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykke-
stilfælde.

Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom.

Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en til- 
stedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom.

2.4 Skade sket, mens bilen blev ført af en person, der ikke
havde gyldigt kørekort. Forsikringen dækker dog, hvis det
bevises, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed.

2.5 Skade sket, mens bilen var udlejet uden fører eller anvendt 
til kap- eller væddeløbskørsel, herunder træning dertil samt 
enhver kørsel på bane.

Motorløb af enhver art, herfra dog undtaget de i Danmark
lovligt afholdte nationale orienterings-, pålideligheds- og 
økonomiløb samt rallies uden for bane eller andet til formålet 
afspærret område.

Forsikringen dækker hver person med de forsikringssummer, der fremgår af policen,  
uanset om der opnås erstatning fra anden side.

Medfører et ulykkestilfælde en méngrad på 30 % eller derover, ydes erstatningen med et tillæg på 100 %.

Dødsfaldssum
Udbetales alene til forsikredes ægtefælle/registreret partner eller livsarvinger, se punkt 4.1

Efterlades ikke sådanne pårørende, udbetales 20.000 kr. til dækning af begravelsesomkostninger.

Læs mere om nedsættelse af forsikringssummen i punkt 5.

Det er en betingelse for forsikringen
 ·  at du eller din ægtefælle/registrerede partner/samlever er ansat i eller pensioneret fra stilling som beskrevet i 
Popermos vedtægt og popermo.dk. Efterlevende ægtefælle/registreret partner/samlever kan overtage forsikringen. 

 · at den forsikrede bil er til eget eller ægtefælle/registreret partner/samlevers personlige brug.
 · at den forsikrede bil kun lejlighedsvis og uden betaling overlades til andre.

Popermo er et dansk forsikringsselskab og er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
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2.6 Ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af atomenergi, krig, 
oprør, borgerlige uroligheder eller jordskælv i Danmark.

2.7 Skade sket, mens bilen var afleveret til salg, reparation, 
 service, transport, opbevaring, parkering eller lignende. 

2.8 Skade sket, mens bilen blev anvendt uden forsikringstagers 
kendskab.

3 Geografisk dækningsområde

Forsikringen dækker under kørsel i Danmark, i det øvrige 
Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet 
“grønkort”-ordningen.

4 Sikrede personer

Sikrede er:

4.1 Ved erstatning ved dødsfald 
Den forsikredes ægtefælle/registrerede partner eller 
– hvis sådan ikke efterlades – livsarvinger eller stedbørn, 
som var under 25 år på ulykkestidspunktet.

4.2 Ved erstatning for mén
Den forsikrede person.

5 Nedsættelse af forsikringssummen

5.1 Hvis sikrede er fyldt 70 år på tidspunktet for tilskade- 
komsten, nedsættes erstatningssummen med 20 % for hvert 
påbegyndt år efter det fyldte 70. år således, at dækningen 
bortfalder for de sikrede, der er fyldt 74 år.

5.2 Var der flere end 6 personer i bilen på tidspunktet for til-
skadekomsten, ydes der erstatning i forholdet mellem 6 og det 
antal, som befandt sig i bilen.

5.3 Ejer forsikringstageren og dennes ægtefælle på ulykkes- 
tidspunktet flere biler, der er forsikret i Popermo, nedsættes 
erstat ningssummen til halvdelen, medmindre det fremgår af 
policen, at forsikringen omfatter en bestemt nævnt bil. 
Ved skift af bil dækker policen to biler i 14 dage.

6 Erstatning ved dødsfald

Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død 
inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den dødsfalds-
sum, der fremgår af policen.

7 Erstatning for mén

Erstatning for mén udbetales, når følgerne af et ulykkestilfælde 
medfører forringelse af forsikredes arbejdsevne på 5 % eller 
derover. Ménerstatningen udgør den til méngraden svarende 
procent af forsikringssummen på ulykkestidspunktet.

Medfører et ulykkestilfælde en méngrad på 30 % eller derover, 
ydes erstatning med et tillæg på 100 %.

Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske 
mén grad uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv og 
på grundlag af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, 
der i uddrag er gengivet i punkt 13.

Et mén, der er til stede før ulykkestilfældet, giver ikke erstat-
ning. Et bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen 
fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været 
til stede.
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Méngraden fastsættes, når den stationære helbredstilstand 
indtræder, og ulykkestilfældets følger kan endeligt bestemmes. 
Fast sættelse af erstatningen skal dog ske senest 3 år efter 
ulykkes tilfældets indtræden.

Méngraden skal, hvis en af parterne forlanger det, fastsættes 
af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Denne afgørelse er 
bindende for begge parter.

Samme ulykkestilfælde giver ikke erstatning for både død 
og mén.
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Generelle bestemmelser

8 Anmeldelse af skade

8.1 Forsikringstageren skal snarest muligt anmelde skader, 
anmeldelsen skal indeholde fyldestgørende oplysninger. 

8.2 Popermo kan hente oplysninger hos de læger, hospitaler 
o.l., der behandler tilskadekomne. Popermo kan forlange, at 
tilskadekomne undersøges af en læge, som Popermo vælger i 
samråd med tilskadekomne. 

8.3 Har et ulykkestilfælde medført døden, skal særlig telefonisk 
meddelelse herom gives til Popermo inden 48 timer. 

Ved dødsfald har Popermo ret til at kræve obduktion. Popermo 
betaler de lægeattester, der forlanges i forbindelse hermed. 

9 Betaling af forsikringen

9.1 Popermo oplyser seneste rettidige betalingsdato, 
når præmien opkræves.

9.2 Popermo sender opkrævning.
Sammen med præmien opkræver Popermo afgifter, bidrag og 
gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på vegne 
af staten, andre opkræves som kompensation for Popermos ud-
gifter til administration, herunder de udgifter, der er forbundet 
med opkrævning og betaling af præmien. 

9.3 Betales præmien ikke rettidigt, sender Popermo en rykker. 
Popermo opkræver et gebyr for hver rykker. Rykkeren inde- 
holder oplysning om retsvirkningerne af den manglende beta-

ling. Popermo sender tidligst den første rykker 14 dage efter, 
at betalingsfristen for første opkrævning er udløbet. Betales 
præmien ikke senest 21 dage efter rykkeren, bortfalder 
Popermos dækning. 

9.4 Popermo opkræver gebyrer til dækning af de faktiske 
omkostninger i forbindelse med f.eks. præmieopkrævning, 
rykkere og udskrivning af dokumenter i overensstemmelse med 
gældende lovgivning. 

Se en beskrivelse af alle afgifter, gebyrer og bidrag på
popermo.dk

10 Indeksregulering

Præmien og de forsikringssummer, der er nævnt i policen, 
reguleres hvert år 1. januar på grundlag af et løntal, som 
Danmarks Statistik udarbejder.

11 Varighed, opsigelse og ophør

11.1 Forsikringen er tegnet for en etårig periode og forlænges 
automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges inden. 
Både forsikringstager og Popermo kan opsige forsikringen 
skriftligt med mindst 30 dages varsel til udløbet af en forsik-
ringsperiode. Mod et gebyr kan forsikringstager vælge at opsige 
forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalender-
måned. 

11.2 Senest 14 dage efter, at en skade er afsluttet, kan 
Popermo kræve skærpede vilkår, og begge parter kan opsige 
forsikringen med 14 dages varsel. 

11.3 Opfylder forsikringstager ikke betingelserne vedrørende 
ansættelsesforhold, jf. indledningen, ophører forsikringen med 
virkning fra 1. januar. I varslingsperioden kan forsikringstager 
frit flytte forsikringen. 

11.4 Ophører forsikringen på et andet tidspunkt end den beta-
lingsdato, der fremgår af policen, regulerer Popermo præmien 
forholdsmæssigt fra den dag, policen er ophørt. 
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12 Lovgivning og vedtægt

For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det 
omfang denne ikke er fraveget tillige med Popermos vedtægt, 
der udleveres efter ønske.

13 Méngrad

Tab af begge øjne el. synet på begge øjne 100 %

Tab af øje 25 %

Tab af synet på et øje 20 %

Tab af hørelse på begge ører 75 %

Tab af hørelse på et øre 10 %

Tab af tommelens yderste led 12 %

Tab af 2. finger 10 %

Tab af 2. fingers to yderste led 10 %

Tab af 2. fingers yderste led 5 %

Tab af 3. finger 10 %

Tab af 3. fingers to yderste led 8 %

Tab af 4. finger 8 %

Tab af 4. fingers to yderste led 5 %

Tab af 5. finger 8 %

Tab af 5. fingers to yderste led 5 %

Tab af hele benet 65 %

Tab af fod med god protesefunktion 30 %

Tab af alle tæer på en fod 10 %

Tab af storetå og mellemfodsben 8 %

Tab af storetå 5 %

Højre Venstre

Tab af hele armen 70 % 65 %

Tab af hånden 60 % 55 %

Tab af tommel og mellemhåndsben 30 % 25 %

Tab af tommel 25 % 20 %

 

Tab af flere legemesdele erstattes maksimalt med 100 %. 

 
 
 

14 Behandling af personoplysninger

14.1 Personoplysninger
Når der tegnes forsikring, skal forsikringstager oplyse navn,
adresse og CPR-nr.

Forsikrede kan få indsigt i de registrerede personoplysninger
ved at kontakte Popermo.

14.2 Kontaktoplysninger
Popermo sender så vidt muligt alle breve til forsikringstager via
popermo.dk/Min Side. Da Popermo oplyser om ny post via mail
og/eller sms, skal forsikringstagers oplysninger om mobil nr. og 
mailadresse til enhver tid være opdaterede.
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15 Klageadgang

Opstår der uenighed, og fører en henvendelse til Popermos 
klageansvarlige

Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ
Mail: klageansvarlig@popermo.dk

ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00

Klager sendes til Ankenævnet via ankeforsikring.dk.
Der skal betales et mindre gebyr til Ankenævnet.

16 Fortrydelsesret

I henhold til lov om forsikringsaftaler har forsikringstager
fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, 
hvor forsikringstager modtager meddelelse om, at forsikrings- 
aftalen er indgået.

Modtages f.eks. policen mandag den 1., har forsikringstager 
frist til og med mandag den 15. Udløber fristen på en helligdag, 
en lørdag, en søndag, Grundlovsdag, den 24. december eller 
den 31. december, kan forsikringstager vente til den følgende 
hverdag.
 

Sådan fortrydes
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal forsikringstager skriftligt 
orientere Popermo om, at forsikringstager har fortrudt aftalen. 
Er policen ikke en ny forsikringsaftale, men blot ændring af 
en bestående forsikringsaftale, gælder fortrydelsesretten kun 
ændringen.
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