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Gruppeulykkesforsikring
• i tilslutning til lov om forsikringsaftaler

1 Forsikringen dækker
1.1 Følger af ulykkestilfælde.
1.2 Følgende sygdomme dækkes som ulykkestilfælde:
1.1.1 Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der
forårsager personskade.

1.2.1 Børnelammelse (Poliomyelitis anterior acuta).

1.1.2 Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende.

1.2.2 Smitsom meningitis forårsaget af meningokokker.

1.1.3 Drukning, kulilteforgiftning og legemsbeskadigelse som
følge af forfrysning, hedeslag eller solstik betragtes som ulykkes
tilfælde.

1.2.3 Dissemineret sclerose.

1.1.4 Selvmord betragtes som ulykkestilfælde, når det sker
tidligst 1 år efter tilmelding til forsikringen, og der efterlades
ægtefælle/registreret partner eller umyndige børn.

1.2.4 Det er en betingelse for erstatning efter punkt 1.2.1, 1.2.2
og 1.2.3, at sygdommen første gang er blevet symptomgivende
i forsikringstiden, dog tidligst 6 uger efter det tidspunkt den
sygdomsramte blev omfattet af forsikringen.

2 Forsikringen dækker ikke
2.1 Psykiske følger af ulykkestilfælde.

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

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

2.7 Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved:
• Grov uagtsomhed.
• Forsæt.
• Selvforskyldt beruselse.
• Deltagelse i slagsmål.
• Påvirkning af narkotika eller lignende stoffer.

2.3 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom.
2.4 Enhver udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom
udløsningen skyldes et ulykkestilfælde.

Forklaring til punkt 2.4
Hændelsen skal i sig selv være nok til at udløse skaden på
en rask person. Skaden må f.eks. ikke skyldes en eksisteren
de rygskade, der først bliver symptomgivende i forbindelse
med skaden.
Forklaring til punkt 2.5
F.eks. skade på en fod, hvor skaden forværres af skade
lidtes forudbestående diabetessygdom.

2.5 Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, hvor forværringen skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende
sygdom.
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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 eller børn under 25 år. Erstatningen udbetales i overensstemmelse med punkt 6.2.
Disse bestemmelser finder anvendelse uanset forsikredes eller
sikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af skadetilfældet.
2.8 Ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af atomenergi, krig,
oprør, borgerlige uroligheder eller jordskælv i Danmark.
Uanset ovennævnte dækker forsikringen ulykkestilfælde som
følge af krig uden stormagtsdeltagelse, oprør eller borgerlige uroligheder, der indtræffer i det land, hvor den forsikrede
opholder sig på ferierejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra
konfliktens udbrud.
Dette gælder dog ikke:
• Når der foretages ferierejse til et land, der – ved indrejse i
landet – befinder sig i en af de nævnte situationer.

• Når forsikrede selv deltager i krigen, oprøret eller de
borgerlige uroligheder.
• Når ulykkestilfældet skyldes udløsning af atomenergi.

2.10.2 Boksning, karate og anden lignende farlig sport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning samt dykning med
anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr.

2.9 Ulykkestilfælde, der sker under ekspeditioner og opdagelsesrejser.

2.10.3 Motorløb af enhver art.
2.10.3.1 Forsikringen dækker dog

2.10 Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse og træning i:
2.10.1 Professionel sport.

De i Danmark lovligt afholdte nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies uden for bane eller andet til
formålet afspærret område.

3 Geografisk dækningsområde
Forsikringen dækker i:

3.2.1 Hvis medlemmet har bopæl der.

3.1 Danmark, det øvrige Norden og Grønland.

3.2.2 Under rejse og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders
varighed.

3.2 Den øvrige del af verden:

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

5 Erstatning efter terrorhandling
5.1 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 afkortning af de enkelte forsikredes erstatninger.

5.2 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.

6 Erstatning ved dødsfald
6.1 Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes
død inden for 1 år efter ulykkestilfældet, kan der ske udbetaling
af den forsikringssum, der er fastsat for dødsfaldet.
6.2 Medmindre andet skriftligt er meddelt Popermo, udbetales
forsikringssummen til nærmeste pårørende.

Forklaring til punkt 6.2
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.

4/10

Popermo | Gruppeulykkesforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 17-06

7 Erstatning ved mén med efterfølgende dødsfald
7.1 Dødsfald, der sker inden 1 måned (30 dage) efter
ulykkestilfældet

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

7.1.1 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 %.

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

8 Erstatning ved mén
8.1 Hvis erstatning ikke kommer til udbetaling som følge af dødsfald, jf. punkt 6 og 7, og har ulykkestilfældet medført en méngrad
på mindst 5 %, har forsikrede ret til ménerstatning, der fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes,
dog senest 3 år efter ulykkestilfældet er sket.
8.2 Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske
méngrad uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv og
på grundlag af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel,
der i uddrag er gengivet i punkt 9.
8.3 Ménerstatningen udgør den til méngraden svarende procent
af forsikringssummen på ulykkestidspunktet.
8.4 Méngraden for tab af flere legemsdele kan ikke sammenlagt
overstige 100 %.

8.5 Et mén, der er til stede før ulykkestilfældet, berettiger ikke
til erstatning. Et bestående mén kan ikke medføre, at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været
til stede.
8.6 Erstatning for mén som følge af de sygdomme, der er nævnt
i punkt 1.2, beregnes på samme måde som erstatning for ulykkestilfælde, jf. punkt 8.2. 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.
Den 3 års regel, der er nævnt i punkt 8.1, gælder ikke for sygdomsmén. Erstatningen herfor udbetales i takt med méngradens
fastsættelse.

9 Méngrad
9.1 Uddrag af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.
Ved følgende skader fastsættes méngraden jf. 9.1.1:

9.1.1
Tab af begge øjne eller synet på begge øjne

100 %

Tab af øje

25 %

Tab af synet på et øje

20 %

Tab af hørelsen på begge ører

75 %

9.3 Ved skader, hvor méngraden ikke kan fastsættes efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, fastsættes méngraden i forhold til forringelsen af evnen til at udføre almindeligt
arbejde, og uden at der tages hensyn til forsikredes specielle
erhverv.

Tab af hørelsen på et øre

10 %

Tab af hele benet

65 %

Tab af benet ved knæleddet

50 %

Tab af fod med god protesefunktion

30 %

Tab af alle tæer på en fod

10 %

9.4 Både forsikrede og Popermo kan forlange, at sagen forelægges for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Tab af storetå og mellemfodsben

8%

Tab af storetå

5%

Tab af 3. finger

10 %

Tab af 4. finger

8%

Tab af 5. finger

8%

9.2 Hvis forsikrede er venstrehåndet, betragtes venstre hånd og
arm som højre.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan vurdere:
• Om en hændelse er egnet til at forårsage personskaden.
• Méngraden efter en tilskadekomst.

Højre

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

Tab af hele armen

70 %

65 %

Tab af hånden

60 %

55 %

Tab af tommel- og mellemhåndsben

30 %

25 %

Tab af tommelfinger

25 %

20 %

Tab af 2. finger

10 %

10 %

10 Tillægserstatning ved mén
10.1 Medfører ulykkestilfældet en méngrad på 30 % eller derover, ydes erstatningen med et tillæg på 100 %.

10.2 Der ydes ikke tillægserstatning ved mén som følge af de
sygdomme, der er nævnt i punkt 1.2.

11 Tandskader
11.1 Har forsikrede ikke ret til godtgørelse af udgifterne fra anden
side, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling
som direkte følge af et ulykkestilfælde, som defineret i punkt 1.1.
11.2 Tandskade som følge af spisning eller tygning er ikke ulykkestilfælde.

11.4 Inden behandlingen begyndes - bortset fra akut nødbehandling - skal behandling og pris godkendes af Popermo.
11.5 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.

11.3 Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de
naturlige tænders sted, når ulykkestilfældet har medført legemsbeskadigelse, dokumenteret ved lægeattest.

12 Læge-, sygehus- og befordringsudgifter
12.1 Har forsikrede ikke ret til godtgørelse af udgifterne fra
anden side, dækkes de udgifter, forsikrede har betalt til:
12.1.1 Lægebehandling (herunder plastiske operationer) og
sygehusophold som følge af ulykkestilfælde.
12.1.2 Lægeordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som følge af ulykkestilfælde.

12.1.3 Nødvendige befordringsudgifter fra ulykkesstedet.
12.2 Når méngraden er fastsat, betales ikke yderligere godtgørelse efter punkt 12.1.1 og punkt 12.1.2.
12.3 Den samlede godtgørelse af de nævnte udgifter er begrænset til et beløb, der svarer til 2 % af forsikringssummen ved mén.

13 Udvidet dækning for medlemmer
13.1 Uanset det i punkt 9.1. anførte fastsættes méngraden ved
nedennævnte konkrete mén således:

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 %

13.2 Ved tab af de nævnte legemsdele (amputation) og sanser
forstås et fuldstændigt tab.
13.3 Den udvidede dækning omfatter kun de i punkt 13.1 udtrykkeligt nævnte mén. For alle andre mén fastsættes méngraden
efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, jf. punkt 8.2.
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13.4 Uanset det i punkt 2.10.2 anførte dækker forsikringen
ulykkestilfælde, der indtræffer under dykning med anvendelse
af særligt dykker- og frømandsudstyr.
13.5 Uanset det i punkt 2.10.2 anførte dækker forsikringen ulykkestilfælde, der indtræffer under boksetræning, men ikke under
kampe. Undtaget fra dækning er dog tandbehandlingsudgifter, jf.
punkt 11 og behandlingsudgifter mv., jf. punkt 12.
13.6 Uanset det i punkt 2.7 og punkt 2.8 anførte dækker forsikringen ulykkestilfælde, der i tjenesten ved politiet indtræffer ved
deltagelse i slagsmål og under borgerlige uroligheder.
13.7 Uanset det i punkt 2.1 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.

13.8 Dødsfald, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.
13.8.1 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 tillægserstatning
efter punkt 10.
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Hvis medlemmets efterladte får erstatning efter punkt 13.8.1,
er de efterladte ikke berettiget til erstatning efter punkt 6 eller
punkt 7.1.
13.8.2 Hvis dødsfaldet sker mere end 1 måned (30 dage) efter
ulykkestilfældet, behandles sagen i henhold til bestemmelserne
i punkt 7.2.

Børnedækningen
14 Børnedækningen
14.1 Forsikringen omfatter de af forsikredes børn og adoptivbørn under 18 år, der er hjemmeboende eller - under uddannelse - har ophold andetsteds, og som de forsikrede eller en af disse
har forældremyndigheden eller en del af forældremyndigheden
over.

14.2 Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår ved
den forsikredes arbejde eller beskæftigelse eller ved de forhold,
hvorunder det foregår, såfremt ulykkestilfældet er omfattet af
den til enhver tid gældende lov om arbejdsskadesikring eller
anden lov, der sidestilles hermed.

Børn fyldt 18 år, men under 21 år, er omfattet, hvis de er hjemmeboende eller - under uddannelse - har ophold andetsteds,
såfremt en af de forsikrede havde forældremyndigheden umiddelbart før 18 års dagen.

14.3 Erstatning ved mén, jf. punkt 8.1 tilkommer barnet.

Børn er også hjemmeboende, såfremt de har bopæl hos den
anden indehaver af en fælles forældremyndighed efter myndighedslovens § 9 og § 11.
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Er barnet ikke myndigt, skal Statsforvaltningen godkende
erstatningsforliget. Popermo indsætter erstatningsbeløbet i et
pengeinstitut efter reglerne i værgemålsloven.
14.4 Erstatning ved dødsfald udbetales til nærmeste pårørende,
medmindre andet skriftligt er meddelt Popermo, jf. punkt 6.2.

Generelle bestemmelser
15 Anmeldelse af skade
15.1 Skade skal omgående anmeldes til Popermo. Har et ulyk
kestilfælde medført døden, skal Popermo have særlig meddelelse inden 48 timer, med mindre dødsfaldet allerede er meddelt
Popermo ved anmeldelsen af ulykkestilfældet.

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

15.2 Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge
og følge dennes forskrifter. Popermo kan indhente oplysninger
hos de læger, hospitaler o.l., der behandler tilskadekomne.

15.4 Popermo betaler de lægeattester, der forlanges i forbindelse hermed.

15.3 Ved dødsfald har Popermo ret til at kræve obduktion.

16 Dækningens ophør
16.1 Dækningen for medlem, ægtefælle/registreret partner/
samlever og børn ophører den 1. i måneden efter medlemmets
pensionering eller udtrædelse af Politiforbundet.
16.2 Dækningen for ægtefælle/registreret partner ophører ved
skilsmisse.

16.3 Dækningen for samlever ophører ved samlivets (bofællesskabets) ophør.
16.4 Børnedækningen ophører ved udgangen af det kalenderår,
hvor barnet fylder 21 år.

17 Behandling af personoplysninger
17.1 Personoplysninger
Forsikrede kan få indsigt i de registrerede personoplysninger
ved at kontakte Popermo.

17.2 Kontaktoplysninger
Popermo sender så vidt muligt alle breve til forsikrede via
popermo.dk/Min Side. Da Popermo oplyser om ny post via mail
og/eller sms, skal forsikredes oplysninger om mobilnummer og
mailadresse til enhver tid være opdaterede.

18 Klageadgang
Opstår der uenighed, og fører en henvendelse til Popermos
klageansvarlige

Klager til Ankenævnet skal sendes på et særligt klageskema,
og der skal betales et mindre gebyr til Ankenævnet.

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

Klageskemaet kan fås hos Popermo eller downloades fra
ankeforsikring.dk

ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00
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19 Praktiske oplysninger
Tilmelding sker på Politiforbundets hjemmeside
politiforbundet.dk. Alle henvendelser vedrørende præmie
betalingen rettes til Politiforbundet.

Under orlov kan forsikringsdækningen fortsættes ved henvendelse til Popermo. Forsikringssummer, præmie m.v. aftaltes
særskilt med Popermo.

Ændringer og afmelding kan ske på popermo.dk/Min Side
eller på Politiforbundets hjemmeside politiforbundet.dk.

Anmeldelse af ulykkestilfælde og alle henvendelser vedrørende
skade skal ske til Popermo.

Vær især opmærksom på ændringer i forbindelse med indgåelse
eller ophævelse af ægteskab, samlivsforhold samt ved fødsel,
dødsfald m.m.

Adresser:
Politiforbundet
H.C. Andersens Boulevard 38
1553 København V
Tlf. 33 45 59 00

Vær også opmærksom på afmelding af børnedækningen,
når yngste barn er fyldt 21 år - se punkt 16.4.
Afmelding kan kun ske til den 1. i en måned.
Fortsættelsesforsikring
Ved alderspensionering eller overgang til efterløn kan
Pensionistulykkesforsikring tegnes i Popermo.
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Popermo er et dansk forsikringsselskab
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