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Forsikringstager :

FDF-FPF
RYSENSTEENSGADE
L564 KOBENI{AVN

3
v

Fors ik r .n r . :

L672-9s31- -9

OMF.AI{G:

PR.E{TE:

Forsikringen omfatter samtl ige registrerede kredsledere,
ledere, seniorer, bestyrelsesmedlenunmer og ovrLge med-
hjalpere over 15 &r, samt samtl ige medlemmer under l-5 Ar.

Disse er  fors ikret  pr .  person for :

Ved  dad / f o r sa rge re  ( k l ausu l  L ) . . .  k r .  242 .234 , -
ved dad/  ikke- forsargere (k Iausul  1- )  .  .  .  .  .  .  k r .  15.  OO0,  -

Ved  i nva l i d i t e t  ( k1ausu l  2 )  .  .  .  k r .  350 .000 ,  -

Forsikringen dakker de ulykkesti l falde, der mAtte ind-
traffe under deltagelse i arrangementer, der f inder sted
indenfor spejderkorpset, e1ler nAr de pAgaldende repra-
senterer dette. Endvidere dakkes under kotlektiv tran-
sport, arrangeret af korpset el ler troppen.
Forsikringen dekker ikke ulykkesti l falde, der er om-
fattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring, el ler under
den enkel tes farden t i1  og f ra  moder ,  le j re  m.v.

Pramien opkraves helArl igt den l-.  januar.

Terminspramien andrager  kr .  1-00 .410,  0O .

Pramien er beregnet efter 20.254 medlemmer.

Fra den l-8. oktober 2004 efter ALM. BRAND's forsikrinqs-
bet . ingelser  for  ko l lekt iv  u lykkesfors ikr ing nr .  5051,
dog er  pkt .  2 .3.  i  k lausul  2  ikke galdende for  denne
po l i ce .

GYI,DIG:

Dato:  L8.  oktober  2004

S t e m p e l a f g i f t e n  b e r i g t i g e s  e f t e r  s t e m p e l l o v e n s  S

F o r s i k r i n g e n  e r  t e g n e t  i  A l m .  B r a n d  S k a d e  A / S .
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Fortrydelsesret ved nytegning
Efter kapitel 4 a i Lov om visse forbrugsaftaler, jf. lov-
bekendtgorelse nr. 886 af 23. december 1987, som an-
dret ved lov nr. 262 at 6. maj 1993, har forsikringstage-
ren fortrydelsesret. Se side 7.

1. Forsikrede
Forsikringen dakker de i policen anlarle forsikrede perso-
ner.

2. Geografisk omrAde
Forsikringen dakker:

2 .1 .
I  Norden og iGronland,

2.2.
under rejser og midlertidigt ophold i indtil 12 mAneder i
den ovrige del af verden.

3. Anmeldelse af skade
Enhver skade skal hurtigst muligt - ved dod senest 48 ti-
mer efter dsdsfaldet - anmeldes til Alm, Brand.
Ved dsdsfald er Alm. Brand berettiget til at kreve obdukti-
on.

Erstatningspligten er betinget af, at forsikrede straks bliver
behandlet af lege og i ovrigt er under lagetilsyn, indtil
raskmelding foreligger.

SA snart legebehandlingen er endt - eller skadens bliven-
de folger kan bedsmmes - skal lagens slutattest indsen-
des ti l  Alm. Brand.

4. Krigs-, jordskalvs- og atomskade
Undtaget fra forsikringen er skade som folge af

4 .1 .
Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrankelser, op-
ror eller borgerlige uroligheder.

Forsikringen dakker dog, hvis sidanne forhold indtraf-
fer i det land, hvori forsikrede opholder sig pd rejse
uden for Danmark i indtil 1 mAned fra konflihens ud-
brud.

Erstatningspligten er betinget af, at

4 .1 .1 .
der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig
i en af de anlsrle situationer.

4.1.2.
forsikrede ikke selv deltager i handlingerne,

4.2.
jordskelv eller andre naturtorstynelser i Danmark
(ekskl. Feroerne og Gronland),

4.3.
udlosning af atomenergi eller radioaWive krefter.

Side 2

5. Opkrevning af pramie og stempel-
afgift.
5 .1 .
Premien opkreves over giro eller betalingsservice.

Betales premien ikke inden den pA girokortet anlsfte
betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivel-
se, der indeholder oplysning om, at forsikringsdaknin-
gen ophorer, hvis pramien ikke er betalt senest pA en
ny anla rI betal ingsdag.

Erindringsskrivelsen vil vere pAlagt et opkravningsge-
byr.

Hvis pramien fsrst betales efter, at dekningen er op-
hort, beregnes et ekspeditionsgebyr, som opkreves
sammen med naste pramie.

5.2.
Stempelafgiften berigtiges i henhold til stempellovens
regler og opkreves sammen med premien.

6. Regulering af pramier og summer
PA baggrund af indekstal offentliggjort af Danmarks Stati-
stik reguleres

6.1 .
de i policen antsfte forsikringssummer hver 1. januar.

Erstatning for ulykkestilfalde beregnes efter de pA ska-
dedagen galdende forsikringssummer (galdende in-
dekstal).

6.2.
premien pr. forfaldsdag.

Ved forsikringens fornyelse beregnes og opkreves en til
antallet af forsikrede svarende forskudspramie, der hen-
stAr til premiebetalingsperiodens udlsb.

Ved udlsbet af pramiebetalingsperioden skal forsikringsta-
geren afgive oplysninger om antallet af forsikrede i den for-
lobne periode.

PA dette grundlag reguleres den endelige pramie,

7. Forsikringens varighed og opsigelse
7.1.
Forsikringen er tegnet for 1-Arige perioder og den fort-
satter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges
med mindst 1 mAneds varsel til en hovedforfaldsdag.

7.2.
Alm. Brand kan andre betingelser og/eller premie med
1 mAneds varsel til en forfaldsdag.

Kan forsikringstageren ikke godkende andringerne,
har denne ret til at lade forsikringen udgA fra forfaldsda-
gen

7.3.
Efter anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil
14 dage efter en skadesags afslutning, erstatningens
betaling eller efter atuisning af skaden - skriftligt at op-
sige forsikringen med 14 dages varsel.
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8. Ankenavn
Alm. Brand er tilsluttet Ankenevnet for Forsikring.
Klageskema og ankenavnets vedtegter kan rekvireres
hos

Alm, Brands lokale afdeling.

Ankenavnet for Forsikring,
Anker Heegaards Gade 2,1572 Ksbenhavn K.
Telefon. 33 15 89 00.

Forbrugerridet,
Kobmagergade 7, 11 50 Ksbenhavn K.
Telefon.  33 13 63 11.

Forsikri ngsoplysningen
Amaliegade 10, 1256 Ksbenhavn K.
Telefon. 33 13 75 55.

9. Lov og vedtagt
For forsikringen gelder i ovrigt dansk lovgivning om forsik-
ringsaftaler og forsikringsvirksomhed samt Alm. Brands til
enhver tid geldende vedtegt.

Side 3
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10. Hvilke skader er dekket
10 .1 .
Forsikringen dakker ulykkestilfalde, hvorued forstAs
en tiffaldig, af forsikredes vilje uafhengig, pludselig,
udefra kommende indvirkning pA legemet med en pAvi-
selig beskadigelse af dette tilfolge

bortset fra

10 .1 .1 .
Ulykkestilfelde, der skyldes sygdom,

10.1.2.
enhver sygdom og udlasning af latente sygdoms-
anleg, selv om sygdommen er opstAet eller for-
verret ved et ulykkestilfelde,

10.1.3.
foruerring af folgerne af ulykkestilfalde, der skyl-
des en tilstedevarende eller tilfeldig tilstodende
sygdom,

10.1.4.
folger af legelig behandling, som ikke er nsdven-
diggjort af et af lorsikringen omfattet ulykkestilfal-
de.

10.1.5.
ulykkestilfelde, der - uanset sindstilstand eller tih
regnelighed - er fremkaldt af forsikrede med for-
set, ved grov uagtsomhed, slagsmAl, under selv-
forskyldt beruselse eller under pdvirkning af nako-
tika og andre lignende giftstoffer,

10.1.6.
ulykkestilfalde indtruffet under deltagelse eller
traning i professionel sport, cykel- eller hesteved-
delob pA bane, boksning, karate og lignende
kampsport, bjergbestigning, faldskermsudspring
samt dykning med anvendelse af serligt dykker -
eller frsmandsudstyr,

10.1.7.
ulykkestiffelde der indtraffer ved motorcross- og
speedwaykorsel samt under deltagelse eller tre-
ning i motorlob af enhver art.

Forsikringen dakker dog ulykkestilfelde indtruffet
under de i Danmark lovligt afholdte orienterings-,
pAlideligheds- og okonomilob samt ralies uden for
bane eller andet til formAlet afsperret omrAde,

10.1.8.
ulykkestilfelde indtruffet under anden flyvning end
den i punfi 10.3. i afsnit 2 anfsrte.

10.2. Sarlige regler for motorcykelrisiko

Forsikringen dakker falger al ulykkestilfelde, der ram-
mer forsikrede som fsrer under korsel pA motorcykel
eller scooter med halvdelen af de for ulykkesforsikrin-
gen aftalte forsikringssummer, dagpenge og opgjort
tandskadeerstatning.

Erstatningspligten er betinget af, at forsikrede har lov-
ligt korekort til den pAgaldende korsel og i ovrigt har
anvendt fastspaendt styrthjelm under ksrslen, se ferd-
selslovens SS 56 og 81.

Side 4

10.3. Serlige regler for flyverisiko

10.3.1, Passager

Forsikringen dekker falger af ulykkestilfelde, der
rammer forsikrede som passager under flyvning i
nationalitetsbetegnede luftfartojer.

Erstatningen inkl. tillegserstatning kan ikke over-
stige 4.500.000 kr. ved dod og 9.000.000 kr. ved
invaliditet, selv om forsikrede ved denne og andre
ulykkesforsikringer i alt mAtte vare forsikret med
stgrre summer.

10.3.2. Besetningsmedlem, herunder pilot

Forsikringen dekker lolger at ulykkestilfelde, der
rammer forsikrede som besetningsmedlem under
flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartojer, som
anvendes til transport af passagerer og/eller gods,
med halvdelen af de for ulykkesforsikringen aftalte
forsikringssummer.

Erstatningen inkl. tillegserstatning kan ikke over-
stige 1.000.000 kr. ved dod og 2.000.000 kr. ved
invaliditet, selv om forsikrede ved denne og andre
ulykkesforsikringer i alt mdrtte vere forsikret med
stgrre summer.
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Det fremgAr af policen, hvilke klausulnumre (dakninger) der galder for
forsikringen.

Side 5

for m6ntabellen, pA baggrund af den fysiske funktions-
hamning.

I alle tilfalde fasts€ttes invaliditetserstatningen pA et rent
medicinsk grundlag, uden hensyntagen til et erhvervsevne-
tab, ens erhverv eller andre individuelle forhold.

M6ngraden kan normalt ikke overstige 100%, dog kan der i
ganske sarlige tilfelde fasts@ttes en hojere m6ngrad pi
indti l 120%.

M6ngradens storrelse skal - hvis en af parterne forlanger
det - fastsattes af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgarelse
er bindende for begge parter. Gebyret til Arbejdsskadesty-
relsen betales af den part, der snsker styrelsens udtalelse.

2.2.
En fo r ulykkestilfeldet tilstedeverende invaliditet (m6n)
bereftiger ikke til erstatning.

En bestAende invaliditet (m6n) kan derfor ikke bevirke,
at m6ngraden fastsettes hojere, end hvis en sAdan
m6n ikke havde veret til stede.

2.3. Til lagserstatning
For ulykkestilfelde, som medfsrer en m6ngrad pA 30%
eller derover, og som rammer personer, der ikke er
fyldt 60 Ar, betales dobbelt erstatning, dog hsjst 200%.

3. Tandskadeerstatnin g
Forsikringen betaler nodvendige og rimelige udgifter t i l  sik-
redes tandbehandling efter ulykkestilfeelde, i det omfang
sikrede ikke har ret til godtgorelse fra anden side. SAfremt
tandskadeerstatningen er maksimeret, vil maksimumbels-
bet fremgA af policen.
Forsikringen betaler pA samme mAde skader pA aftagelige
tandproteser nAr disse beskadiges mens de er i munden,
og ulykkestilfaldet i ovrigt har medfsrt legemsbeskadigel-
se.

Var tanderne forringet inden ulykkestilfaldet (f.eks. som
lalge at fyldninger, rodbehandling, slid, f€stetab, paraden-
tose, eller andre sygelige forandringer) reduceres eller
bortfalder erstatningen, svarende til forringelsens omfang, i
forhold til velbevarede tander.

Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller naboten-
der mangler eller er svakkede, dekker forsikringen ikke
de ekstra omkostninger ved behandlingen, som sAdanne
forhold mdtte medfore.

Ndr forsikringen har betalt udgiften til tandbehandling efter
en anmeldt skade, betragtes denne behandling som ende-
lig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning
pd et senere tidspunkt.

Tandskader eller proteseskader opstdet ved tygning er ik-
ke omfattet af forsikringen. Dette gelder uanset 6rsag til
beskadigelsen.

4. Fritidsu lykkesforsi krin g
4 .1 .
Forsikringen omfatter ulykkestilfelde, som indtreffer i
forsikredes fritid

Nr.1. Dsdserstatning

S&fremt et ulykkestilfalde er direkte Arsag til forsikredes
dsd, betales den for dsdsfaldet fastsatte forsikringssum.

Begunstiget er forsikredes egtefelle, livsarvinger eller
stedborn.

Er der i anledning af ulykkestilfaldet betalt invaliditetser-
statning (m6n), udbetales alene det belsb, hvormed dsds-
faldserstatningen overstiger den allerede skete udbetaling.

Nr. 2. Invaliditetserstatning (M6nerstat-
ning)

SAfremt et ulykkestilfalde har medfsrt varig og ikke ubety-
delig skade af medicinsk art, har forsikrede ret til
erstatning. Den medicinske invaliditet skal fasts@ttes til
mindst 5o/" m6n, tsr der betales erstatning.

M6ngraden fastsattes efter Arbejdsskadestyrelsens m6n-
tabel pA skadetidspunktet efter folgende i uddrag aftrykte
tabel og uden hensyn til forsikredes erhverv:

Tab af begge ojne ellersynet pA begge ojne 100%
Tab af synet pA et oje 20%

Tab af harelsen pA begge srcr . . 75%

Tab af hsrelsen oA et src . . . 10%

Tab af tommelfinger .

Tab af tommelfingers yderste stk. . . .

Tab af pegefinger .

Tab af pegefingers to yderste stk.

Tab af pegefingers yderste stk. . . .

Tab af langfinger . . .

Tab af langfingers to yderste stk. . .

Tab af ringfinger . .

Tab af ringfingers to yderste stk. . . .

T a b a f  l i l l e f i n g e r . . . .

Tab af lillefingers to yderste stk. . .

257o

12%

10%

10%

57o

10%

87"

87"

s%
8o/o

5Y"
Tab af hele benet . 650/"

Taba f fod  med  godp ro tese funK ion  . . . . . . . . .  30%

Tab af alle taer oA en fod . 10Y"

Tab af storetA og mellemfodsben . 8%

Tab af storetA 5%

Hoire Venstre
T a b a f h e l e a r m e n .  . . . . . 1 0 y " . . . . .  6 5 o / "
Tab  a f  en  hAnd  . . 607 "  . . . . .  55%

Tab af tommelfinger og mellem-
h d n d s b e n  . . . . . . . 3 O %  . . . . .  2 5 Y "

Invaliditetserstatningen udgor den til m6ngraden svarende
procent af den fastsatte forsikringssum.

Hvis m6ngraden ikke direkte kan fastsettes efter Arbejds-
skadestyrelsens m6ntabel, fastsattes den medicinske
m6ngrad efter t i lsvarende principper som er lagt t i l  grund
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bortset fra

4 .1 .1 .
ulykkestilfelde, der er omfattet af Lov om forsik-
ring mod folger af Arbejdsskade eller anden lov,
der kan sidestilles hermed, dvs. under arbejde for
andre,

4.1.2.
ulykkestilfelde, der indtreffer under betalt fritids-
arbejde (herunder selvstendig erhverusvirksom-
hed).

4.2.
Forsikringen omfatter den eller de grupper af ansatte,
som er antsfti policen.

Ansatte indtrader i forsikringen fra det tidspunkt, de
starter i virksomheden.

Ansatte udtreder af forsikringen fra det tidspunkt, de
oohsrer i virksomheden.

Ved indtradelse og ophor forst6s det tidspunkt, hvor der
reelt er tale om arbejdsstart og arbejdsophsr. Man er der-
for f.eks. ikke dekket af forsikringen i en fritstillet opsigel-
sesoeriode.

5. Heltidsu lykkesforsi kring

Forsikringen omfatter den eller de grupper af ansatte, som
et anlsft i policen.

Ansatte indtrader i forsikringen fra det tidspunkt, de starter
i virksomheden.

Ansatte udtreder af forsikringen fra det tidspunkt, de op-
hsrer i virksomheden.

Ved indtradelse og ophor forstds det tidspunkt, hvor der
reelt er tale om arbejdsstart og arbejdsophsr. Man er der-
for f.eks. ikke dekket af forsikringen i en fritstillet opsigel-
sesperiode.

6. Bsrneu lykkesforsi kring
6.1. Forsikringen omfatter

6 .1 .1 .
erstatning ved dod som folge af ulykkestilfelde
med 7.500 kr.,

6 .1.2.
erstatning ved invaliditet (m6n) som folge al ulyk-
kesti lfalde, bsrnelammelse eller epidemisk me-
ningitis (meningokok).

Forsikringen dekker ulykkestilfalde, der rammer bsrn
under ophold i institutionen.

Ulykkestilfalde indtruffet i forbindelse med udflugter el-
ler rejser under tilsyn af institutionens personale er lige-
ledes dakket af forsikringen.

Erstatningen anbringes i overensstemmelse med reg-
lerne om anbringelse af umyndiges midler.

Side 6

6.2.
Forsikringen omfatter den eller de grupper af bsrn, som
er anfsrl i policen.

Born indtreder i forsikringen fra det tidspunk, de star-
ter i institutionen.

Bsrn udtreder af forsikringen fra det tidspunkt, de op-
harer i institutionen.

7. Sportsu lykkesforsi krin g

7,1. Forsikringen omfatter

7 .1 .1 .
erstatning ved dsd som folge af ulykkestilfelde,
sAfremt klausul 1 er pilfort policen.

Efterlader aldsde ikke agtefelle, livsarvinger eller
stedbsrn, betales alene 7.500 kr.

7.1.2.
erstatning ved invaliditet (m6n) som folge af ulyk-
kestilfalde.

Forsikringen dakker ulykkestilfelde, der rammer ahive
medlemmer under enhver af foreningen/klubben indret-
tet, foranstaltet eller godkendt trening eller konkurren-
ce uden hensyn til, om traningen eller konkurrencen
finder sted pA foreningens/klubbens egen ovelses-
plads.

Ulykkestilfelde indtruffet i forbindelse med ud- eller
hjemrejse til andre sportspladser pA foreningens/klub-
bens foranstaltning eller anden af foreningen/klubben
foranstaltet sammenkomst, er ligeledes dekket af for-
sikringen.

7.2.
Forsikringen omfatter den eller de grupper af medlem-
mer, som er anlsft i policen.

Medlemmer indtrader i forsikringen fra det tidspunk,
de starter i foreningen/klubben.

Medlemmer udtreder af forsikringen fra det tidspunK,
de ophorer i foreningen/klubben.

8. Dagpengeerstatning ved ulykkes-
tilfelde

SAfremt et ulykkestilfelde medfsrer arbejdsudygtighed,
betales dagpengeerstatning fra dagen for lagebehandlin-
gens begyndelse og indtil raskmelding finder sted, dog
hojst det ipolicen anlsfte antaldage.

Ved delvis arbejdsudygtighed betales delvis dagpengeer-
statning.
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Fortrydelsesret ved nytegn i ng
Efter kapitel 4 a i Lov om visse forbrugsaftaler, jf. lovbekendtgorelse nr. 886 af 23.
december 1987, som andret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har forsikringstageren
fortrydelsesret.

Fortrydelsesf risten

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor forsikringstageren
har fAet forsikringsbetingelserne i hende. Fristen regnes dog tidligst fra det tids-
punkt, hvor der er modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgAet, hvis
forsikringsbetingelserne er modtaget fsr dette tidspunkt. Hvis man f.eks. modtager
forsikringsbetingelserne mandag den 1., erfristen ti l  og med mandag den 15. Hvis
fristen udlsber pd en hell igdag, en sondag, en lordag eller grundlovsdagen, den 5.
juni, kan man vente ti l  den folgende hverdag.

Hvordan fortryder man?
lnden fortrydelsesfristens udlsb skal forsikringstageren underrette forsikringssel-
skabet om, at man har fortrudt aftalen. Gives underretning pr. post, er det til-
strekkeligt, at brevet sendes inden fristens udlob. Hvis man vil sikre sig bevis
for, at fortrydelsen er rettidig, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen
opbevares. Underretning om fortrydelse af aftalen skal gives til Alm. Brand.
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Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Kollektiv ulykkesforsikring

Aftalen af:

:"n
mor.

Der henvises til policenummer

Policenummer

Forsikringstager

Underskrift

Postnummer

:'

Underskritt

Denne blanket indsendes til Alm. Brand , Lyngby Hovedgade 4,28OO Kgs. Lyngby


