
De fuldstændige prækontraktlige og kontraktlige oplysninger om produktet finder du i forsikringsbetingelserne på popermo.dk 
og i policen.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Ulykkesforsikringen dækker, hvis sikrede kommer til skade i forbindelse med et ulykkestilfælde. Ulykkesforsikringen dækker 
forskelligt (hele døgnet/i fritiden/hele døgnet, men ikke under arbejde), alt efter hvilken forsikring der er valgt. 

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?
 ! Skader, som sker i forbindelse med krig, 

jordskælv eller andre naturforstyrrelser i 
Danmark.

 ! Skader, som sker under udløsning af atom-
energi eller radioaktive kræfter.

Hvad dækker den ikke?
 ╳ Psykiske følger af ulykkestilfælde.
 ╳ Sygdom.
 ╳ Professionel sport.
 ╳ Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den 

tilskadekomne ved forsæt eller grov uagt-
somhed, ved deltagelse i slagsmål eller under 
påvirkning af narkotika eller lignende stoffer.

Hvad dækker den?
 ཞ Heltidsulykkesforsikring ELLER
 ཞ Fritidsulykkkesforsikring ELLER
 ཞ Børneulykkesforsikring ELLER
 ཞ Pensionistulykkesforsikring 

Forsikringssummer pr. skadebegivenhed
Der vælges individuelle forsikringssummer  
pr. forsikrede, både ved mén og ved dødsfald. 

Hvor er jeg dækket?
 ཞ Ulykkesforsikringen dækker i Danmark, det øvrige Norden og Grønland. Desuden også i resten af verden,  

hvis sikrede bor der, eller er på en rejse/midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed. 

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal informere Popermo, når du skifter navn eller CPR-nr., eller du flytter til en anden adresse.
Enhver ændring i arten eller omfanget af beskæftigelse eller jobfunktion skal du også oplyse til Popermo.
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Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Forsikringen er tegnet for en etårig periode og forlænges automatisk for yderligere et år, medmindre
den opsiges inden. Både du som forsikringstager og Popermo kan opsige forsikringen skriftligt med mindst
30 dages varsel til udløbet af en forsikringsperiode.
Mod et gebyr kan du som forsikringstager vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet
af en kalendermåned.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Popermo sender opkrævning.
Du kan betale 1, 2, 4 eller 12 gang årligt. Månedsvis betaling kræver tilmelding til Betalingsservice.
Sammen med præmien opkræver Popermo afgifter, bidrag og gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på 
vegne af staten. Andre opkræves i overensstemmelse med gældende lovgivning som kompensation for Popermos 
udgifter til administration, herunder de udgifter, der er forbundet med opkrævning og betaling af præmien, rykkere 
og udskrivning af dokumenter.
 
På popermo.dk, kan du se en beskrivelse af alle afgifter, gebyrer og bidrag.  

Hvornår går dækningen fra og til? 
Aftalen træder i kraft, når Popermo har antaget forsikringen eller på en aftalt senere dato.  
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