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Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring 

Popermo er et dansk forsikringsselskab og er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 

Forsikringens hvem, hvor og hvornår 

1 Hvem er dækket af gruppeulykkesforsikringen 

Det fremgår af det bekræftelsesbrev, som du får fra Popermo og af Popermo.dk/Min Side, hvem den 

eller de forsikrede personer er. 

 

Du tilmelder dig samt evt. ægtefælle/ registreret partner/ samlever og børn, via Politiforbundet.  

2  Hvor dækker forsikringen 

Forsikringen dækker i: 
 
2.1 Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige. 

2.2 Den øvrige del af verden: 
 
2.2.1 Hvis medlemmet har bopæl der. 
 
2.2.2 Under rejse og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed. 

3  Hvornår dækker forsikringen 

Alle forsikrede er dækket hele døgnet også under erhvervsarbejde.  
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Forsikringsdækning og erstatning 

4 Forsikringen dækker  

For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. I 

vurderingen lægges blandt andet vægt på, om hændelsen, medicinsk set, er egnet til at forårsage 

personskaden, og om der er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og de relevante 

symptomers indtræden. 

 

4.1 Forsikringen dækker 

Direkte følger af ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager 

personskade.  

4.2 Som et ulykkestilfælde anses endvidere personskade som følge af: 

4.2.1 Besvimelse eller ildebefindende 

Ulykkestilfælde som skyldes besvimelse eller ildebefindende. 

4.2.2 Hedeslag, solstik eller forfrysninger 

Ulykkestilfælde som skyldes hedeslag, solstik eller forfrysninger. 

4.2.3 Drukning eller kulilteforgiftning 

Ulykkestilfælde som skyldes drukning eller kulilteforgiftning. 

4.2.4 Selvmord 

Når det sker tidligst 1 år efter tilmelding til forsikringen, og der efterlades ægtefælle/registreret 

partner/ samlever eller umyndige børn. 

En samlever skal enten have haft fælles bopæl og levet i et ægteskabslignende forhold med  

forsikrede de seneste 2 år før dødsfaldet eller have fælles bopæl og vente, have eller have haft barn 

med forsikrede. 

4.2.5 Direkte følger af børnelammelse (poliomyelitis anterior acuta) 

Når sygdommens første symptomer er konstateret i forsikringstiden, dog tidligst 6 uger efter det 

tidspunkt, hvor den sygdomsramte er dækket af forsikringen. 

4.2.6 Smitsom meningitis forårsaget af meningokokker 

Når sygdommens første symptomer er konstateret i forsikringstiden, dog tidligst 6 uger efter det 

tidspunkt, hvor den sygdomsramte er dækket af forsikringen. 

4.2.7 Dissemineret sklerose 

Når sygdommens første symptomer er konstateret i forsikringstiden, dog tidligst 6 uger efter det 

tidspunkt, hvor den sygdomsramte er dækket af forsikringen. 

4.2.8 Psykisk varigt mén 

Varigt mén i form af psykiske følger efter ulykkestilfælde, hvor forsikrede selv:  
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• Har været udsat for fysisk personskade.  

• Har været i direkte fare for at få fysisk personskade, eller har været i livsfare uden at være 

udsat for fysisk personskade. 

5  Forsikringen dækker ikke  

5.1 Enhver sygdom, herunder: 
 
5.1.1 Sygdom, der opstår på grund af smitte med vira, bakterier og andre mikroorganismer eller 
lignende. 
 
5.1.2 Forgiftning fra mad, drikke og medicin. 

5.2 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. 

5.3 Enhver udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. 
 

 
5.4 Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, hvor forværringen skyldes en tilstedeværende eller 
tilfældig tilstødende sygdom. 

5.5 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af 
forsikringen. 

5.6 Psykisk varigt mén som følge af:  

• Kroniske sygdomme, uanset om den psykiske sygdom, f.eks. skizofreni eller maniodepressiv 

psykose, opstår eller forværres i forbindelse med et ulykkestilfælde.  

• Psykiske lidelser eller sygdomme, der opstår i forbindelse med forsikredes anholdelse eller 

tilbageholdelse foretaget af offentlige myndigheder eller ophold i detention, fængsel eller 

andet, der kan sidestilles hermed.  

• At forsikrede forvolder skade på en anden person eller genstand i forbindelse med en 

kriminel handling.  

5.7 Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved: 

• Grov uagtsomhed. 

• Forsæt. 

• Selvforskyldt beruselse. 

• Deltagelse i slagsmål. 

• Påvirkning af narkotika eller lignende stoffer. 

Forklaring til punkt 5.3 
Hændelsen skal i sig selv være nok til at udløse skaden på en rask person. Skaden må f.eks. ikke 
skyldes en eksisterende rygskade, der først bliver symptomgivende i forbindelse med skaden. 
 
Forklaring til punkt 5.4 
F.eks. skade på en fod, hvor skaden forværres af skadelidtes forudbestående diabetessygdom. 
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Er ulykkestilfældet fremkaldt af en anden sikret under de nævnte omstændigheder, mister denne sin 

ret til erstatning, og en eventuel dødsfaldserstatning udbetales kun, hvis der efterlades ægtefælle/ 

registreret partner/ samlever eller umyndige børn. Erstatningen udbetales i overensstemmelse med 

punkt 6.3. 

Punkt 5.7 vil være gældende uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af 

skadetilfældet. 

5.8 Ekspeditioner  

Ulykkestilfælde, der sker under ekspeditioner og opdagelsesrejser. 

6  Erstatning  

Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummen på skadetidspunktet.  

Den valgte forsikringssum for den valgte dækning fremgår af Popermo.dk/Min Side.  

6.1 Erstatning ved varigt mén  

Méngraden fastsættes alene ud fra et medicinsk grundlag efter lægelige oplysninger. Der tages ikke 

hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, forsikredes erhverv eller andre individuelle 

forhold. 

Et varigt mén kan som udgangspunkt først fastsættes, når den helbredsmæssige tilstand er varig. Det 

betyder, at helbredstilstanden ikke kan forventes bedret, hverken af sig selv eller ved lægebehandling.  

Fastsættelsen af méngraden sker på grundlag af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende 

méntabel gældende på afgørelsestidspunktet. I tabellen findes en méngrad (en ménprocent) for en 

given skade.  

Den til enhver tid gældende méntabel kan ses på aes.dk.  

Hvis det varige mén ikke kan fastsættes i henhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, 

fastsætter Popermo méngraden efter skadens medicinske art og omfang. 

6.1.1 Beregning af erstatning for varigt mén  

Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at forsikrede pådrager sig varigt mén, udbetales erstatning 

som et engangsbeløb til den forsikrede med den procentdel af forsikringssummen, som méngraden 

udgør. Der udbetales erstatning, hvis skaden har medført et varigt mén på 5 % eller derover. 

6.1.2 Maksimal erstatning  

Méngraden kan, for følger af samme ulykkestilfælde, normalt ikke være mere end 100 %. I særlige 

tilfælde kan der dog efter reglerne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel blive fastsat en 

méngrad på 120 %.  

6.1.3 Forud bestående mén  

Hvis forsikrede før ulykkestilfældet havde et varigt mén, herunder har modtaget erstatning herfor, kan 

dette ikke medføre, at méngraden for det aktuelle ulykkestilfælde bliver fastsat højere.  

6.1.4 Skade på parrede organer 

Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (f.eks. øjne eller høreorganer), og der i forvejen 

https://aes.dk/
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er skade på det andet organ, bliver ménprocenten fastsat som om, der alene foreligger skade på det 

senest beskadigede organ. 

6.1.5 Både forsikrede og Popermo kan forlange, at sagen forelægges for Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan vurdere: 

• Om en hændelse er egnet til at forårsage personskaden. 

• Méngraden efter en tilskadekomst. 

Popermo betaler honorarer og gebyrer forbundet med sagens forelæggelse for Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring. 

6.2 Udbetaling af erstatning  

6.2.1 Erstatning ved varigt mén  

Erstatning udbetales til den forsikrede, der er kommet til skade.  

Er den forsikrede ikke myndig på udbetalingstidspunktet, skal Familieretshuset godkende erstat-

ningsforliget, jf. punkt 6.3.3.  

6.2.2 Erstatning for mén som følge af de sygdomme, der er nævnt i punkterne 4.2.5 – 4.2.7, beregnes på 
samme måde som erstatning for ulykkestilfælde, jf. punkt 6.1.1. Det er en betingelse for erstatning, at 
den sygdomsramte, ikke afgår ved døden inden for 1 år efter sygdommens lægelige diagnosticering og 
anmeldelse til Popermo. 
Erstatningen ydes på grundlag af forsikringssummen for sygdom på det tidspunkt, sygdommen første 
gang blev symptomgivende. 

6.3 Erstatning ved død  

Forsikringssummen udbetales til forsikredes (afdødes) nærmeste pårørende jævnfør gældende 

lovgivning, medmindre andet skriftligt er meddelt Popermo og dermed fremgår af 

Popermo.dk/MinSide.  

 

6.3.1 Dødsfald, der sker inden 1 måned (30 dage) efter ulykkestilfældet 

Hvis dødsfaldet sker inden 1 måned (30 dage) efter ulykkestilfældet, er der alene ret til udbetaling af 

den forsikringssum, der er fastsat for dødsfaldet, uanset om det er muligt inden dødsfaldet at 

bedømme, at ulykkestilfældet har medført en méngrad på mindst 5 %. 

6.3.2 Dødsfald, der sker efter 1 måned (30 dage) efter ulykkestilfældet 
Hvis dødsfaldet sker efter 1 måned (30 dage) efter ulykkestilfældet og inden for 1 år efter ulykkestil-
fældet, og der er udbetalt ménerstatning som følge af ulykkestilfældet, fratrækkes den ménerstatning, 
der allerede er betalt, i dødsfaldserstatningen. 

Ved nærmeste pårørende forstås ægtefælle, registreret partner eller samlever. En samlever           
skal enten have haft fælles bopæl og levet i et ægteskabslignende forhold med forsikrede de 
seneste 2 år før dødsfaldet eller have fælles bopæl og vente, have eller have haft barn med 
forsikrede. 
Er der ikke ægtefælle, registreret partner eller samlever, er nærmeste pårørende forsikredes 
livsarvinger (børn eller børnebørn). 
Er der heller ikke livsarvinger, er nærmeste pårørende den forsikredes arvinger i henhold til 
testamente eller arveloven. 

https://www.popermo.dk/dk/min-side/start/?ukey=211020220854
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6.3.3 Erstatning, der vedrører børn  

Erstatning ved mén tilkommer barnet. Er barnet ikke myndigt, skal Familieretshuset godkende 

erstatningsforliget. Popermo indsætter erstatningsbeløbet i et pengeinstitut efter reglerne i 

værgemålsloven. 

6.3.4 Forsikringssummen ved dødsfald til børn udgør 50.000 kr. (indeksreguleres ikke). 

Erstatning ved dødsfald udbetales til nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er meddelt 

Popermo, jf. 6.3. 

7  Erstatning efter terrorhandling 

Erstatning efter terrorhandling 

Erstatningerne for en skadebegivenhed som følge af terrorisme kan for samtlige forsikrede ikke 

overstige 200 mio. kr. Overstiger alle forsikredes erstatninger beløbet, sker en forholdsmæssig 

reduktion af de enkelte forsikredes erstatninger. 

8  Dobbelterstatning 

8.1 Forsikringen dækker 

Erstatningen fordobles ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30 % 

eller derover.  

8.1.1 Der ydes ikke dobbelterstatning ved mén som følge af de sygdomme, der er nævnt i punkterne 

4.2.5 – 4.2.7. 

9  Tandskader 

9.1 Har forsikrede ikke ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes rimelige og nødvendige 
udgifter til tandbehandling som direkte følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. 
 
9.2 Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted, når ulykkestilfældet 
har medført legemsbeskadigelse, dokumenteret ved lægeattest. 
 
9.3 Inden behandlingen begyndes - bortset fra akut nødbehandling - skal behandling og pris godkendes 
af Popermo. 
 
9.4 Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, nabotænder mangler, eller en beskadiget tand i forvejen 
var svækket, kan det ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en 
sund tand. 

Ved terrorisme forstås personskade forvoldt forsætligt af en eller flere personer, der handler        

for eller i forbindelse med en organisation, hvis virksomhed har til formål at tilføje et lands politiske, 

økonomiske eller samfundsmæssige strukturer alvorlig skade. 
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10  Tyggeskader 

10.1 Forsikringen dækker 

Tyggeskader, der sker ved spisning.  

Ved tyggeskade forstås en tandskade, forårsaget af et uventet fremmedlegeme i form af en hård 

genstand i fødevarer.  

Behandling af en tyggeskade skal godkendes af Popermo, inden eventuel behandling sættes i gang.  

Konstatering af tyggeskade.  

Det skal være dokumenteret i tandlægejournal, at der er tale om en tyggeskade opstået ved spisning.  

10.2 Forsikringen dækker ikke 

• Undtagelserne i punkt 5 er gældende.  

• Hvis behandlingen senere skal genoptages, eller der skal foretages reparation og almindelig 

vedligeholdelse, som følge af slid, almindelig nedbrydning, aldersbetingede forhold, dårlig 

holdbarhed af den udførte behandling eller andre lignende forhold.  

10.3 Erstatning  

Fastsættes og udbetales efter bestemmelserne i punkt 9 ”tandskader”.  

Vi erstatter maksimalt 20.000 kr. pr. skade (indeksreguleres ikke).  

10.4 Ophør  

Dækningen for tyggeskader ophører automatisk ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikrede fylder 

70 år.   

11  Behandlingsudgifter mv. 

11.1 Behandlingsudgifter   

Udgifter til behandling erstattes, når:  

• behandling er påkrævet som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde,  

• behandlingen skal have dokumenteret helbredende effekt, 

og 

• afholdelse af udgifterne til behandling kan dokumenteres.  

Den samlede godtgørelse af de nævnte udgifter er begrænset til et beløb, der svarer til 2 % af 

forsikringssummen ved mén. 

11.2 Fysioterapeut og kiropraktor 

Der dækkes rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut og kiropraktor. 

Forsikringen dækker dog ikke hjælpemidler eller træningsredskaber. 

11.3 Når behandler har overenskomst med den offentlige sygesikring  

Udgiften til kiropraktik og lægehenvist fysioterapi hos behandler, som har overenskomst med den 

offentlige sygesikring, erstattes fuldt ud med et beløb, der svarer til forsikredes normale egenbetaling.  
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11.4 Når behandler ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring 

Vælger forsikrede en fysioterapeut eller kiropraktor, som ikke har overenskomst med den offentlige 

sygesikring, eller foreligger der ikke lægehenvisning til fysioterapeut, dækkes udgifterne kun efter 

særlig aftale med Popermo.  

Accepterer Popermo, at forsikrede modtager behandling hos en fysioterapeut eller kiropraktor, som 

ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring, erstattes maksimalt med et beløb, der svarer til 

forsikredes normale egenbetaling for tilsvarende lægehenvist behandling jf. den offentlige sygesikring. 

11.5 Alternativ behandler  

Udgifter til akupunktur, zoneterapi og osteopati dækkes efter særlig aftale med Popermo. Det er en 

betingelse for dækning, at zoneterapeut eller akupunktør er registreret i RAB-ordningen (Registrerede 

Alternative Behandlere), og at osteopat er registreret i RO-ordningen (Registrerede Osteopater), eller 

under anden sundhedsautoriseret brancheforening, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen. 

11.6 Når udgiften er dækket fra anden side  

Udgifterne til fysioterapeut og kiropraktor erstattes i det omfang, de ikke kan kræves betalt fra anden 

side, f.eks. den offentlige sygesikring, en sundhedsforsikring, Sygeforsikringen Danmark eller en 

arbejdsskadeforsikring.  

11.7 Transportudgifter  

Er der på skadetidspunktet udgift til transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted, er 

udgiften dækket, medmindre forsikrede har ret til dækning fra anden side. Andre transportudgifter er 

ikke dækket. 

12  Flyverisiko 

Forsikringen giver ret til erstatning ved dækningsberettiget ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede 
under flyvning med nationalitetsbetegnede fly, med undtagelse af jagerfly.  

13  Motorcykelkørsel 

13.1 Forsikringen dækker 

Dækningsberettiget ulykkestilfælde, der opstår, når forsikrede kører på motorcykel.  

En scooter eller EU-knallert med en motor på over 50 cc betragter vi som en motorcykel. 

13.2 Forsikringen dækker ikke 

Ulykkestilfælde opstået hvis børn under 21 år er fører af motorcykel. 

14  Farlig sport 

14.1 Forsikringen dækker  

Dækningsberettiget ulykkestilfælde sket under træning eller deltagelse i farlig sport.  

I nedenstående oversigt kan du se, hvilke sportsgrene/fritidsaktiviteter vi anser for at være “farlig  
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sport”. Dækningen ”Farlig sport” dækker alene de ulykkestilfælde, der sker under deltagelse i eller 

træning i sportsgrene/fritidsaktiviteter nævnt i oversigten. 

Det er en forudsætning for dækning, at aktiviteten sker under professionel instruktion og vejledning, 

hvor branche-, sikkerheds- og lovkrav er overholdt. 

14.2 Følgende sportsgrene betragter vi som farlig sport  

 

Motorsport Kampsport med fysisk kontakt 

Autocross Boksning 

Bjergprøver bil Buhurt 

Dragracing bil/MC Fægtning 

Folkerace bil Jiu-jitsu 

Formelløb bil Judo 

Gokart Karate 

Græsbaneløb MC Kick-boksning 

Isløb bil/MC Kendo 

Langbaneløb på MC Krav Maga 

Markrace bil, MC, knallert, ATV  Kung Fu 

Mini speedway Taekwondo 

Motocross bil, MC, knallert, ATV Wrestling 

Rally, herunder Mini rally i bil  

Roadracing på MC  

Speedway  

Sportsvognsløb  

Standardvognsløb  

Stockcar  

Trail på MC  

TT-løb på MC  

 

I højden Luftsport/flyvning 

Bjergbestigning op til 4.000 meters højde Ballonflyvning 

Bjergklatring Drageflyvning 

Parkour Bungy-jump 

Rappelling på bjergvæg Faldskærmsudspring 

Rappelling i øvrigt Hanggliding 

Træklatring over 10 meter Kunstflyvning 

 Motordrevet flyvning 

 Paragliding 

 Parasailing 

 Svæveflyvning 

 Ultralight flyvning 

 

Hestesport I/på vandet 

Galopløb Dykning med dykker-og frømandsudstyr 

Military ridning mindre end klasse CNC1* og 
CNCP1*  

Motorbådsløb 

Moderne femkamp Racerbådsløb 

Polo Speedbådskap-sejlads 

Ridebanespringning Kitesurfing 

Travløb River rafting 

 Vandscooter 
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Vintersport Cykelsport 

Bob / kælk på bane BMX på bane 

Skiløb alpin MTB Cross Country 

Skiskydning MTB Trail 

Snowboard MTB Enduro/Downhill 

 

14.3 Maksimal erstatningssum  

Forsikringen dækker med de summer, der fremgår af bekræftelsesbrevet, som du får fra Popermo og 

af Popermo.dk/Min Side dog højst 1.500.000 kr. ved mén, og 500.000 kr. ved død, uanset antallet af 

ulykkesforsikringer i Popermo. (Beløbene indeksreguleres ikke). En eventuel forholdsmæssig 

nedsættelse af erstatningen sker uden reduktion i prisen. 

15  Professionel sport 

15.1 Forsikringen dækker 

Dækningsberettiget ulykkestilfælde sket under træning eller deltagelse i professionel sport hele døgnet.  

Professionel sport er sport, der udøves mod betaling i form af løn, vederlag, kørselsgodtgørelse, 

sponsorat eller anden indkomst, eller hvor der foreligger en kontrakt.  

Det er en forudsætning for dækning, at forsikrede ikke er fuldtidsprofessionel, og at den årlige indtægt 

for den professionelle sport maksimalt udgør 40.000 kr. (Indeksreguleres ikke). 
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Udvidet dækning for medlemmer  

Dækningerne i punkterne 16 – 17 gælder kun for medlemmer  

16  Forhøjet varigt mén erstatning  

16.1 Forsikringen dækker  

I forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde giver forsikringen ret til forhøjet erstatning ved 

mén nævnt i nedenstående tabel.  

 

Vi tager normalt udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, når vi 

fastsætter det varige mén. Ved forhøjet varigt mén følger vi i stedet denne méntabel: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.2 Ved tab af de nævnte legemsdele (amputation) og sanser forstås et fuldstændigt tab. 
 
16.3 Den udvidede dækning omfatter kun de i punkt 16.1 udtrykkeligt nævnte mén. For alle andre mén 
fastsættes méngraden efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, jf. punkt 6.1. 

17  Udvidet dækning i tjenesten ved Politiet 

17.1. Uanset det i punkt 5.7 anførte dækker forsikringen ulykkestilfælde, der i tjenesten ved politiet 

indtræffer ved deltagelse i slagsmål og under borgerlige uroligheder. 

 

17.2 Uanset det i punkt 4.2.8 anførte dækker forsikringen dog psykiske følger af et ulykkestilfælde, hvis 

ulykkestilfældet er indtruffet i arbejdstiden, og hvis såvel ulykkestilfældet som de psykiske følger er 

blevet anerkendt som dækningsberettigede under arbejdsskadesikringsloven. 

 

17.3 Dødsfald, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 

Træffes en afgørelse om méngradsfastsættelse i henhold til reglerne i arbejdsskadesikringsloven, og 

medlemmet, efter afgørelsen er truffet og inden 1 måned (30 dage) efter selve ulykkestilfældet, afgår 

ved døden som følge af ulykkestilfældet, udbetales en endelig erstatning svarende til forsikringssummen 

ved mén. Et sådant tilfælde udløser ikke ret til dobbelterstatning efter punkt 8. 

 
  

Tab af synet på et øje   45 % 

Tab af øje   50 % 

Tab af hørelsen på et øre   30 % 

Tab af hele armen   80 % 

 Tab af hånden   80 % 

Tab af tommelfinger og mellemhåndsben   55 % 

Tab af tommelfinger   50 % 

Tab af tommelfingers yderste led   35 % 
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Hvis medlemmets efterladte får erstatning efter punkt 17.3, er de efterladte ikke berettiget til erstatning 

efter punkt 6.3. eller punkt 6.3.1. 

 

17.3.1 Hvis dødsfaldet sker mere end 1 måned (30 dage) efter ulykkestilfældet, behandles sagen i 

henhold til bestemmelserne i punkt 6.3.2. 
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Psykologisk krisehjælp  

18  Psykologisk krisehjælp 

Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp, når behovet er opstået som følge af et dækningsberettiget 

ulykkestilfælde. Der skal være tale om en hændelse, hvor du, som sikrede, har været i direkte livsfare 

eller direkte fare for alvorlig personskade, og ulykkestilfældet må forventes at medføre udbetaling af 

erstatning fra Gruppeulykkesforsikringen.  

Forsikringen dækker, hvis forsikrede har været: 

• Udsat for livsfare.  

• Impliceret i et traumatisk ulykkestilfælde. 

• Udsat for vold eller overfald, herunder røveri.  

• Udsat for brand i eget hjem. 

• Involveret i en alvorlig færdselsulykke eller ved en drukneulykke eller forgiftningsulykke. 

 

Forsikringen dækker behovsbestemt psykologisk krisehjælp dog maksimalt 10.000 kr. pr. sikrede.  

Det er en forudsætning for dækning, at forsikrede anmelder behovet til Popermo, inden behandlingen 

sættes i gang, og behandlingen skal være begyndt senest 3 måneder efter, at hændelsen fandt sted og 

være afsluttet inden for 12 måneder.  

Behandlingen skal foregå i Danmark hos en psykolog godkendt af Popermo.  

 

Forsikringen dækker ikke:  

• Arbejdsrelaterede hændelser.  

• Hvis forsikrede har modtaget eller har mulighed for at modtage psykologisk krisehjælp fra anden 

forsikring for samme hændelse.  

• Udgifter til transport til og fra behandlingsstedet, medmindre forsikrede på grund af fysiske eller 

psykiske årsager ikke selv kan transportere sig derhen. 
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Generelle bestemmelser 

19  Anmeldelse af skade  

19.1 Hvis skaden sker 

Du skal hurtigst muligt anmelde skader, anmeldelsen skal indeholde fyldestgørende oplysninger. Dette 

gælder også, selvom du synes, at skaden er af et beskedent omfang. Du kan anmelde skaden på 

popermo.dk/dk/min-side. 

19.2 Du skal medvirke til indhentning af oplysninger 

Får vi brug for at indhente oplysninger fra f.eks. læger, hospitaler, forsikringsselskaber o.l., skal du give 

os samtykke til at få disse oplysninger. Hvis du ikke giver dit samtykke eller adgang til nødvendige 

oplysninger, så kan vi afvise at behandle skaden eller eventuelt vælge at betale erstatning efter et skøn. 

19.3 Popermo skal straks have besked ved dødsfald 

Har et ulykkestilfælde medført døden, skal Popermo have meddelelse inden 48 timer, medmindre 

dødsfaldet allerede er meddelt Popermo ved anmeldelsen af ulykkestilfældet. 

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

forbindelse hermed. 

19.4 Popermo kan forlange, at tilskadekomne undersøges af en læge, som Popermo vælger i samråd 

med tilskadekomne 

Popermo kan kræve, at du er under nødvendig lægebehandling, og at du følger lægens anvisninger.  

20  NemKonto 

Vi bruger hovedsageligt din NemKonto, når vi udbetaler penge til dig. Din NemKonto er den bankkonto, 

som de offentlige myndigheder bruger til at overføre penge til dig.  

Er du i tvivl om, hvilken konto der er din NemKonto, skal du kontakte dit pengeinstitut eller NemKonto 

Support.  

Du kan læse mere om NemKonto på nemkonto.dk. 

Ønsker du ikke, at udbetalinger fra os bliver overført til din NemKonto, skal du meddele os det skriftligt. 

Når vi bruger din NemKonto, sker der en elektronisk udveksling af dit CPR-nr. mellem Popermo og 

NemKontosystemet. 

https://www.popermo.dk/dk/min-side/start/?ukey=211020220854
https://www.nemkonto.dk/
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21  Dækningens ophør  

21.1 Dækningen for medlem, ægtefælle/registreret partner/ samlever og børn ophører den 1. i 
måneden efter medlemmets udtrædelse af Politiforbundet. 
 
21.2 Dækningen for ægtefælle/registreret partner ophører ved skilsmisse. 
 
21.3 Dækningen for samlever ophører ved samlivets (bofællesskabets) ophør. 
 
21.4 Børnedækningen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21 år.  
 

22  Orlov eller pensionering (Passiv+) 

22.1 Ved orlov eller pensionering fra Politiforbundet kan Gruppeulykkesforsikringen forsætte som 
Passiv+ ordning.  
 
22.2 Passiv+ ordningen omfatter ikke punkterne: 7 Erstatning efter terrorhandling, 8 Dobbelterstatning, 
10 Tyggeskader, 12 Flyverisiko, 14 Farlig sport, 15 Professionel sport og 16-17 Udvidet dækning for 
medlemmer. 
 
22.3 Passiv+ ordningen omfatter ikke ægtefælle/ registreret partner/ samlever eller børn. 

23  Krig, naturkatastrofer og atomenergi  

23.1 Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde som følge af krig, krigslignende forhold, neutralitets-

krænkelser, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder eller større naturforstyrrelser.  

Forsikringen dækker dog, hvis ulykkestilfældet sker inden en måned efter begivenheden opstår i et land, 

hvor den forsikrede opholder sig under ferierejser.  

Det er en forudsætning, at forsikrede ikke rejser til et land i en af de nævnte situationer, og at forsikrede 

ikke selv deltager i handlingerne.  

23.2 Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde opstået som følge af:  

• Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark.  

• Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 
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24  Persondatapolitik samt videregivelse af personoplysninger 

24.1 Der henvises til Popermos til enhver tid gældende politik for behandling af personoplysninger på 

popermo.dk/behandling af personoplysninger. 

Her finder du blandt andet information om:  

•     til hvilket formål, vi behandler oplysninger om dig,  

•     hvor oplysningerne bliver registreret, og  

•     hvem oplysningerne eventuelt bliver videregivet til. 

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at vide mere. 

24.2 Popermo sender så vidt muligt alle breve til dig via popermo.dk/Min Side. Da Popermo oplyser om 

ny post via mail og/eller sms, skal dine oplysninger om mobilnummer og mailadresse til enhver tid være 

opdaterede.  

25  Klagemuligheder  

Er du uenig i Popermos afgørelse eller utilfreds med den måde, som vi har behandlet din sag på, kan du 

kontakte den afdeling, der har behandlet sagen. Giver det ikke resultat, har du forskellige muligheder for 

at klage.  

 

Popermos klageansvarlige  

Du kan klage til den klageansvarlige ved at maile til klageansvarlig@popermo.dk eller skrive til: 

Popermo Forsikring GS  

C.F. Tietgens Boulevard 38 

5220 Odense SØ   

Att.: Klageansvarlige 

Din klage skal indeholde følgende oplysninger:  

• Skadenummer/policenummer  

• Navn og adresse 

• En redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med vores afgørelse.  

 

Vi vil herefter se på sagen igen.  
 
ANDRE KLAGEMULIGHEDER 

Ankenævnet for Forsikring  
Ønsker du fortsat at klage over vores afgørelse, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. 
 
  

https://www.popermo.dk/dk/om-os/behandling-af-personoplysninger/
mailto:klageansvarlig@popermo.dk
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Du kan læse om Ankenævnet for Forsikring og situationer, som erfaringsmæssigt giver anledning til 
mange klager på ankeforsikring.dk. 
 
Ankenævnet for Forsikring opkræver et gebyr, som betales tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i 
klagen.  

26  Praktiske oplysninger 

Tilmelding, ændring og afmelding sker på Politiforbundets hjemmeside politiforbundet.dk. Alle 
henvendelser vedrørende præmiebetalingen rettes til Politiforbundet. 
 
Vær opmærksom på ændringerne i forbindelse med orlov eller pensionering – se punkt 22. 
 
Vær især opmærksom på ændringer i forbindelse med indgåelse eller ophævelse af ægteskab, 
samlivsforhold samt ved fødsel, dødsfald m.m. 
 
Vær også opmærksom på afmelding af børnedækningen, når yngste barn er fyldt 21 år - se punkt 21. 
 
Afmelding kan kun ske til den 1. i en måned. 
 
Anmeldelse af ulykkestilfælde og alle henvendelser vedrørende skade skal ske til Popermo. 
 
 
                  Odense, den 30. oktober 2022 
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https://ankeforsikring.dk/Sider/default.aspx

