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Fortrydelse 
 
Fortrydelsesret 
Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit 
køb af private forbrugerforsikringer. 
  
Du kan læse mere om fortrydelsesretten i forsikrings-
aftalelovens § 34i og § 34e. 
 
Fortrydelsesfrist 
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, men reglerne for 
hvornår fristen starter afhænger af, hvordan aftalen 
blev indgået. 
a) Du mødte en af vores repræsentanter, da du 

købte forsikringen.  
 
Så starter fristen på det seneste af følgende 2 
tidspunkter: 
 
1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af 

aftalen–typisk når du bliver præsenteret for 
policen og forsikringsvilkårene. 

2. Den dag, hvor du får skriftlig besked om 
fortrydelsesfristen. 
 

b) Du købte forsikringen ved fjernsalg – dvs. indgik 
aftalen, hvor du alene havde kontakt med os pr. 
telefon, brev eller e-mail.  
 
Så har du efter forsikringsaftaleloven § 34e krav 
på at få yderligere en række oplysninger, og det 
betyder, at fristenved fjernsalg starter på det 
seneste af følgende tidspunkter: 
 
1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af 

aftalen–typisk når du bliver præsenteret for 
policen og forsikringsvilkårene. 

2. Den dag, hvor du skriftligt får de oplysnin-
ger, vi har pligt til at give dig – herunder 
besked om fortrydelsesfristen. 

 
Sådan beregnes fristen på 14 dage 
Hvis du eksempelvis køber en forsikring, der skal 
gælde fra den 1.april, og du først modtager de kræ-
vede oplysninger (typisk police, forsikringsvilkår og 
oplysning om fortrydelsesfrist) den 4.april, kan du 
fortryde købet til og med den 18. april. 
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, 
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er 
fristen først den følgende hverdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sådan fortryder du 
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os be-
sked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os 
besked ved at sende et brev eller en mail til: 
 
Købstædernes Forsikring 
Grønningen 1 
1270 København K 
kfforsikring@kfforsikring.dk 
 
Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt 
tidsfristen, er det en god ide at sende et anbefalet 
brev og gemme kvitteringen. 
 
Hvis du fortryder 
Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet 
annulleret, og du skal ikke betale nogen forsikrings-
præmie til os. 
 
Det betyder så også, at skader sket i perioden fra du 
har købt forsikringen, til du fortryder, ikke er dæk-
ket af forsikringen. 
 
Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, bliver kø-
bet annulleret fra det tidspunkt, du giver os besked 
om, at du ønsker aftalen ophævet. Du skal her være 
opmærksom på, at Købstædernes Forsikring kan fast-
holde kravet på præmien - dog med undtagelse af de 
første 14 dage, som er den almindelige fortrydelses-
frist. Præmie, afgifter og gebyrer for denne periode 
beregner vi som en forholdsmæssig andel af den år-
lige pris, som vores oprindelige aftale lød på. 
 
Særligt for bygningsbrandforsikringer 
Fortrydelsesretten for bygningsbrandforsikringer er 
begrænset af lov om finansiel virksomhed § 60. Det 
betyder, at fortrydelsen er betinget af, at du inden 
for 14-dages fristen kan dokumentere, at bygnings-
brandforsikringen er tegnet i et andet selskab med 
tilbagevirkende kraft. 
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Indledning 
– En del af forsikringsvilkårene 

 

Forsikringsaftalen 
Dette er forsikringsvilkårene for din AltPrivat. Po-
licen og eventuelle policetillæg danner sammen 
med disse forsikringsvilkår baggrund for forsik-
ringsaftalen. 
 

Udvidelser og undtagelser 
Hvis der på policen eller i et policetillæg står 
skrevet en særlig udvidelse eller undtagelse, der 
afviger fra bestemmelserne i disse forsikringsvil-
kår, er det policens eller policetillæggets bestem-
melser, der gælder. 

 
AltPrivat kan bestå af 
Parcelhusforsikring 
Med husejeransvarsforsikring og retshjælpsforsik-
ring –i forbindelse med selve huset. 
 
Parcelhusforsikringen kan udvides med: 
Svamp, råd og insekt 
Skjulte rør og stikledninger 
 
Indboforsikring 
Med privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsik-
ring. 
 
Indboforsikringen kan udvides med: 

o Elskade 
o Cykler 
o Glas og sanitet (hvis du bor i lejlighed) 

 
Årsrejseforsikring 
Årsrejseforsikringen kan indeholde: 
 
Rejseforsikring, som kan udvides med: 

o Afbestillingsforsikring 
 
Kæledyrsforsikring 
Kæledyrsforsikringen kan indeholde: 
 

o Hundeansvarsforsikring med udvidet dæk-
ning (figurant) 

o Syge- og ulykkesforsikring for kæledyr 
 
Ulykkesforsikring – for voksne og/eller børn 
Ulykkesforsikringen kan udvides med: 
 

o Briller og kontaktlinser 
o Tandskade ved tygning 
o Farlig sport 
o Fører af motorcykel 

 
 
 
 
 

 
Ulykkesforsikring – for handicappede 
Handicapulykkesforsikringen kan udvides med: 
 

o Farlig sport 
o Fører af motorcykel 

 
Fritidshusforsikring 
Med indboforsikring samt husejeransvar- og rets-
hjælpsforsikring – i forbindelse med selve huset. 
 
Fritidshusforsikringen kan udvides med: 

o Svamp og insekt 
o Skjulte rør og stikledninger 

 

Hvad omfatter din AltPrivat 
På policen kan du se, hvilke forsikringer og hvilke 
dækninger, din AltPrivat består af. 
 
Det er vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger, og 
at policen indeholder de forsikringer og dæknin-
ger, som du har ønsket, så det vil vi bede dig om 
at kontrollere. 
 
Hvis du har tegnet indboforsikring, er det især vig-
tigt at tjekke, om forsikringssummen svarer til den 
samlede værdi af dit bohave, således at der er 
”plads” til at kunne genanskaffe det hele. 
 
Er der noget, du ønsker rettet er du velkommen til 
at kontakte os. 

 
Krisehjælp 
Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp, hvis 
du har været direkte impliceret i eller overværet 
en af følgende skadesituationer, og dette har 
medført en akut psykisk krise for dig: 
 
1. Brandskade, der har kostet menneskeliv, eller 

hvor der har været overhængende fare for 
menneskeliv. 

2. Røveri, vold eller overfald. 
3. Alvorlige færdselsuheld eller andre alvorlige 

ulykker. 
 
Forsikringen dækker indtil 15 timers konsultation 
hos psykolog pr. sikret person pr. hændelse. 
Da der er tale om hjælp efter en akut opstået psy-
kisk krise, dækker forsikringen kun, hvis behovet 
for krisehjælp bliver meddelt os senest 3 måneder 
efter hændelsen. 
 
Hvis du kan opnå betaling af behandlingsudgif-
terne fra anden side, dækker forsikringen ikke. 
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Vejledning til forsikringsvilkårene 
I disse forsikringsvilkår har vi bestræbt os på ty-
deligt at fortælle, hvad der er dækket, og hvad 
der ikke er dækket. Vi har markeret en række 
ord eller udtryk med en stjerne *, og det bety-
der, at ordet/udtrykket er nærmere forklaret i 
afsnit 8 ”Ordforklaring”. Dette afsnit er en del af 
forsikringsvilkårene. 
 
Vi vil anbefale, at du læser forsikringsvilkårene 
igennem, inden du eventuelt får brug for forsik-
ringen. Så ved du, hvordan du skal forholde dig i 
en skadesituation, og hvad du kan forvente dig af 
din AltPrivat.  
 

Du er altid velkommen til at kontakte 
os 
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du 
har spørgsmål til din forsikring, hvis du ønsker 
den ændret, hvis du ønsker at købe yderligere 
forsikringer eller hvis du bare ønsker råd og vej-
ledning omkring generelle forsikringsforhold. 
 
Vi hører også gerne fra dig, hvis der er noget, du 
er utilfreds med i forbindelse med forsikringen, 
da vi kun på denne måde får mulighed for at 
gøre det endnu bedre i fremtiden. 
 
Du kan kontakte din assurandør, dit forsikrings-
agentur, din forsikringsmægler eller et af vores 
kontorer. 
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1.Generelle vilkår 
De generelle vilkår gælder for alle typer forsik-
ringer omfattet af AltPrivat. Det er dog en forud-
sætning, at den forsikring, som bestemmelsen 
vedrører, er omfattet af din AltPrivat, og at be-
stemmelsen ikke er fraveget under den enkelte 
forsikring. 
 

1.1 Hvem er omfattet af 
forsikringerne 
Parcelhus-, indbo-, årsrejse- og fritidshusforsik-
ring 
Følgende person(er) er omfattet: 
a) Forsikringstageren.  

Den som har oprettet forsikringsaftalen hos 
Købstædernes Forsikring. 
 

b) Medlemmer af forsikringstagerens faste hus-
stand.  
Ved husstand forstår vi familiemedlemmer, 
der bor hos forsikringstageren – dvs. hjem-
meboende børn og plejebørn* samt perso-
ner, der er gift med eller samlevende i fast 
parforhold med forsikringstage eller dennes 
hjemmeboende børn.  
 
Bofællesskab bestående af maksimalt 2 per-
soner sidestiller vi med samlevende i parfor-
hold.  
 
For at være omfattet af forsikringerne, skal 
de nævnte personer være tilmeldt folkeregi-
steret på forsikringstagerens adresse.  
 
Ved fraflytning fra forsikringstagerens 
adresse er de sikrede dækket i op til 3 må-
neder, hvis anden forsikring ikke er opret-
tet.  
 
Logerende er ikke omfattet af forsikrin-
gerne.  
 

c) Medhjælp.  
Fastboende medhjælp i husholdningen, her 
under au-pair medhjælp, hvis de er tilmeldt 
folkeregisteret på forsikringstagerens 
adresse.  
 
Ikke fastboende medhjælp i husholdningen 
eller ikke fastboende medhjælp ved pasning 
af forsikringstagerens bolig er alene omfat-

tet af ansvarsforsikringen, og kun i forbin-
delse med de handlinger, der foretages som 
led i forsikringstagerens husførelse. 
 

d) Udeboende børn 
Husstandens udeboende, ugifte børn. Det er 
en betingelse, at barnet bor alene og ikke er 
fyldt 21 år.  
 

e) Udeboende delebørn.  
På årsrejseforsikringen er husstandens biolo-
giske børn også omfattet, når de rejser på 
ferie sammenmed den forælder, som de el-
lers ikke bor hos i Danmark. Dog kun til bar-
net fylder 18 år.  
 

f) Entreprenører ved byggeri på parcel- og/el-
ler fritidshus.  
I perioder, hvor der på det forsikrede hus fo-
regår byggearbejder, er byggeriets entre-
prenører tillige sikret, hvis forsikringstage-
ren (bygherren) i henhold til entreprisekon-
trakt er forpligtet til at oprette en forsik-
ring. I så fald er byggeriets entreprenører 
dækket i tilfælde af brand-, storm- og sky-
pumpeskader på det eller de objekt(er), 
byggearbejdet vedrører. 

 
Kæledyrsforsikring  
På hundeansvarsforsikringen er besidderen af 
hunden(e), jf. hundelovens § 8, omfattet, men 
det forudsættes, at hunden(e) ejes af forsikrings-
tageren eller af medlemmer af dennes faste hus-
stand – se tidligere i punkt 1.1. 
 
På syge- og ulykkesforsikringen for kæledyr er 
alene det eller de dyr, som fremgår af policen, 
omfattet. Det forudsættes, at det eller de forsik-
rede dyr ejes af forsikringstageren eller af med-
lemmer af dennes faste husstand – se tidligere i 
punkt 1.1. 
 
Ulykkesforsikring  
Ulykkesforsikringen, herunder børneulykkesfor-
sikringen, omfatter kun de personer, som er an-
ført på policen(erne). Børneulykkesforsikringen 
gælder indtil førstkommende hovedforfaldsmå-
ned efter, at det forsikrede barn er fyldt 18 år. 
Herefter er det muligt at oprette en ulykkesfor-
sikring for voksne. Ønsker du dette, skal du kon-
takte os. 
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Hvis en forælder har oprettet en ulykkesforsik-
ring, er børn under 2 år gratis dækket for varigt 
mén med en sum på 500.000 kr. med mindre bar-
net allerede er omfattet af en anden ulykkesfor-
sikring. Når barnet fylder 2 år skal det have sin 
egen børneulykkesforsikring. Ønsker du at tegne 
en sådan forsikring, skal du kontakte os. 
 
Generelt 
Den eller de personer, der er omfattet af forsik-
ringen, omtales efterfølgende som den ”sikrede” 
eller som ”du”.  
 

1.2 Hvor dækker forsikrin-
gerne 
Parcelhus- og fritidshusforsikring, herunder ind-
boforsikring for fritidshuset  
 
Dækker på de(t) forsikringssted(er), som fremgår 
af policen.  
Indboforsikring – for helårsadressen 
Dækker overalt i Danmark – bortset fra Grønland 
og Færøerne – når de forsikrede ting befinder 
sig: 
 
a) På forsikringsstedet 

 
b) Uden for forsikringsstedet, dog højst i 6 må-

neder 
 

c) I kundeboks i pengeinstitut 
 
d) Hos en sikret, der har medbragt private 

ejendele i forbindelse med sit erhverv som 
søfarende eller lastbilschauffør. Der dækkes 
dog ikke, hvis det drejer sig om udstatione-
ring – det vil sige, at den sikrede har en fast 
opholdsadresse på landjord uden for Dan-
mark. 

 
Uden for Danmark dækker ansvars- og rets-
hjælpsforsikringen i indtil 6 måneder regnet fra 
afrejsedagen fra Danmark. 
 
Bagagedækningen jf. punkt 3.2 dækker overalt i 
verden i indtil 3 måneder regnet fra afrejseda-
gen fra Danmark. 
 
Årsrejseforsikring 
Rejseforsikringen dækker ved private rejser af 
op til 60 dages varighed overalt i verden, dog 
ikke i Danmark. Dækningen træder i kraft ved af-
rejse fra bopælsadressen og ophører ved hjem-
komst til bopælsadressen. I de lande og områder, 
hvor den offentlige rejsesygesikring gælder, 

dækker forsikringen ikke udgifter som afholdes 
af den offentlige rejsesygesikring (EU- og EØS-
lande).  
 
Afbestillingsforsikringen gælder for private ferie-
rejser, der skulle have fundet sted overalt i ver-
den. 
 
Kæledyrsforsikring 
Hundeansvarsforsikringen dækker i Danmark og 
under midlertidige ophold i indtil 3 måneder i 
Europa. 
Syge- og ulykkesforsikringen for kæledyr dækker 
alene i Danmark. 
 
Ulykkesforsikring 
Ulykkesforsikringen dækker i Danmark og i op til 
1 år i udlandet regnet fra afrejsedagen fra Dan-
mark.  
 

1.3 Betaling af forsikringen 
Præmien bliver opkrævet med angivelse af sidste 
rettidige betalingsdag. Vi sender opkrævningen 
til den betalingsadresse, som vi har fået oplyst 
eller til betaling via Betalingsservice, hvis det er 
denne betalingsform, der er aftalt. 
 
Sammen med præmien for din AltPrivat opkræ-
ver vi en række afgifter, bidrag og gebyrer. 
Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på 
vegne af staten, mens andre bliver opkrævet 
som kompensation for udgifter til administration 
– fx de udgifter, der er forbundet med opkræv-
ning og betaling af præmien. 
 
Bliver det opkrævede beløb ikke betalt rettidigt 
sender vi en påmindelse om den manglende be-
taling. Hver påmindelse, som vi må sende til dig 
af denne grund, bliver pålagt et rykkergebyr. I 
påmindelserne fortæller vi om konsekvenserne af 
fortsat manglende betaling. 
 
I henhold til gældende lovgivning har vi ret til at 
opkræve gebyrer til dækning af vores faktiske 
omkostninger i forbindelse med fx præmieop-
krævninger, rykkerskrivelser samt udskrivning af 
dokumenter og øvrige serviceydelser. 
 
På vores hjemmeside www.kfforsikring.dk kan du 
se hvilke gebyrer vi opkræver, og hvornår vi op-
kræver dem.  
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1.4 Indeksregulering 
Præmier, forsikringssummer, selvrisici og andre 
beløb, der er nævnt i disse forsikringsvilkår, i po-
licen eller i tilhørende policetillæg, bliver in-
deksreguleret, hvis det i umiddelbar tilknytning 
til beløbet specifikt er nævnt, at beløbet indeks-
reguleres. I parentes efter beløbet står indeks-
året. 
 
Indeksreguleringen sker en gang om året med 
virkning fra forsikringens hovedforfaldsdato.  
 
Indeksreguleringen sker på basis af ”lønindeks 
for den private sektor”, som er udregnet af Dan-
marks Statistik. Ophører udgivelsen af dette in-
deks eller ændres grundlaget for dets udregning 
har vi ret til at benytte et lignende indeks fra 
Danmarks Statistik. 
 

1.5 Selvrisiko 
a. Har forsikringen en selvrisiko, fremgår belø-

bet af policen, opkrævningen eller under 
den enkelte dækning i forsikringsvilkårene. 
Når erstatningen er gjort op, betaler du den 
første del af enhver skade med selvrisikobe-
løbet. Købstædernes Forsikring lægger ikke 
selvrisikobeløb ud. 
 

b. Hvis flere forsikringer på din AltPrivat bliver 
ramt af samme skade, og der på flere af de 
skaderamte forsikringer gælder en selvri-
siko, gælder kun det højeste selvrisikobe-
løb. 

 

1.6 Forsikringens varighed, 
opsigelse og ændring 
1.6.1 Varighed 
Forsikringen gælder for en periode på 1 år (for-
sikringstiden), og forlænges løbende for yderli-
gere 1 år ad gangen, hvis ikke forsikringen er op-
sagt på tidspunktet for fornyelse. 
 

1.6.2 Opsigelse 
a) Både du og Købstædernes Forsikring kan 

med et skriftligt varsel på mindst 1 måned 
opsige forsikringen til ophør på forsikringens 
hovedforfaldsdag. 
 

b) Du kan også vælge skriftligt at opsige forsik-
ringen med 30 dages varsel til udløbet af en 
kalendermåned. Det koster et opsigelsesge-
byr på 63 kr. (2013). Opsiger du forsikringen 

inden for det første forsikringsår er opsigel-
sesgebyret dog på 632 kr. (2013). Beløbene 
indeksreguleres.  

 
Præmie betalt for perioden, der ligger efter 
forsikringens ophørsdato, bliver tilbagebe-
talt efter modregning af opsigelsesgebyret. 
Hvis den overskydende præmie er mindre 
end gebyret sker der således ingen tilbage-
betaling. 
 

For bygningsbrandforsikringen gælder særlige 
regler. Se punkt 1.6.5. 
 

1.6.3 Opsigelse eller ændring ved 
skade 
Fra den dag Købstædernes Forsikring modtager 
en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter, at 
vi udbetaler erstatning eller afviser skaden, kan 
vi skriftligt og med 14 dages varsel: 

 
a) Opsige forsikringen  

Du har samme ret til at opsige forsikringen 
med 14 dages varsel eller efter reglerne be-
skrevet i punkt 1.6.2. 
 

b) Ændre forsikringens vilkår.  
Ved fx at forhøje præmien, begrænse dæk-
ningen, indføre en selvrisiko, forhøje en ek-
sisterende selvrisiko eller kræve bedre sik-
ring.  
Du kan vælge at lade forsikringen udgå fra 
det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i 
kraft – det skal du meddele os skriftligt – el-
ler du kan opsige forsikringen efter reglerne 
beskrevet i punkt 1.6.2. 

 
For bygningsbrandforsikringen gælder særlige 
regler. Se punkt 1.6.5. 
 

1.6.4 Ændring af vilkår og præmie 
Vi kan med 1 måneds skriftligt varsel ændre for-
sikringsvilkårene og/eller præmien med virkning 
fra en forfaldsdag (betalingsdag). 
 
Forsikringen fortsætter med den ændrede dæk-
ning og/eller præmie, når forsikringen bliver be-
talt for en ny periode. Hvis du ikke ønsker forsik-
ringen på de ændrede vilkår, har du ret til at op-
sige forsikringen til forfaldsdagen eller efter reg-
lerne beskrevet i punkt 1.6.2. 
 
Indeksregulering betragtes ikke som en ændring 
af præmien. 
For bygningsbrandforsikringen gælder særlige 
regler om opsigelse. Se punkt 1.6.5. 
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1.6.5 Særlige regler for bygningsbrand-
forsikringen 
 
Bygningsbranddækningen (for parcel- og/eller 
fritidshus) kan kun opsiges, hvis der er skriftlig 
accept fra de tinglyste panthavere, eller hvis det 
kan dokumenteres, at ejendommen uden forrin-
gelse af panthavers retsstilling forsikres i et an-
det selskab, der har ret til at sælge bygnings-
brandforsikringer. 
 
For bygninger, der ligger forladt hen eller ikke er 
forsvarligt indrettet mod brandfare, gælder det, 
at vi kan opsige forsikringen øjeblikkeligt – dog 
med 14 dages varsel overfor tinglyste pantha-
vere.  
 

1.7 Risikoændring 
1.7.1 Vi skal have besked, hvis… 
Generelt omkring adresse 
a) Forsikringstageren skifter helårsadresse  

 
b) Betalingsadressen ændres. 

 
Parcelhusforsikring 
a) Parcelhuset står ubenyttet hen 

 
b) Der sker ændringer i anvendelsen af parcel-

huset – for eksempel hvis det ikke længere 
anvendes til beboelsesformål, eller det del-
vist anvendes erhvervsmæssigt. 

  
Parcel- og/eller fritidshusforsikring 
a) Det bebyggede areal og/eller boligarealet 

ændres 
 

b) Huset ændres fra et plan til flere plan 
 
c) Tagbelægningen på forsikringsstedet bliver 

ændret fra hårdt* tag til blødt* tag eller om-
vendt 

 
d) Huset skifter ejer (sælges).  

Den ny ejer er omfattet af parcel- og/eller 
fritidshusforsikringen i op til 1 måned efter 
ejerskiftet, hvis pågældende ikke er dækket 
af en anden forsikring. Bygningsbrandforsik-
ringen fortsætter dog indtil, det over for 
Købstædernes Forsikring skriftligt er doku-
menteret, at vi ikke længere hæfterover for 
panthavere og andre, der har rettigheder i 
ejendommen. 

 
 

 
Indboforsikring 
a) Tagbelægningen på forsikringsstedet bliver 

ændret fra hårdt* tag til blødt* tag eller om-
vendt. 

 
Ulykkesforsikring 
a) Sikredes beskæftigelse ændres i forhold til 

den beskæftigelsesgruppe, som fremgår af 
policen. Dette gælder kun for ulykkesforsik-
ring for voksne. 
 

1.7.2 Når vi får besked 
Når vi får besked om risikoændringen, tager vi 
stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan 
fortsætte. 
 

1.7.3 Hvis vi ikke får besked 
Hvis vi ikke bliver underrettet om risikoændrin-
gen, og ændringen har betydning for selskabets 
risiko (fareforøgelse), kan en eventuel erstatning 
efter skade nedsættes eller helt bortfalde. 
 

1.8 Besigtigelse af forsik-
ringssted 
Købstædernes Forsikring er til enhver tid beretti-
get til at foretage eftersyn med henblik på en 
vurdering af såvel det forsikrede som risikofor-
holdene i øvrigt –også selv om der ikke er ind-
meldt risikoændringer. 
Hvis vi ved en besigtigelse konstaterer risikofor-
øgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, vil vi 
efterfølgende tage stilling til, om og på hvilke 
vilkår forsikringen kan fortsætte. 
 

1.9 Hvis skaden sker 
I sagens natur dækker forsikringen ikke skader, 
som er sket eller konstateret, før din AltPrivat er 
trådt i kraft. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af 
policen. 
For at vi til stadighed kan tilbyde bredt dæk-
kende forsikringer til konkurrencedygtige priser, 
er det vigtigt, at vores kunder – populært skrevet 
– anvender den sunde fornuft. Både med henblik 
på at undgå og på at forebygge skade og – hvis 
skaden skulle ske – på at begrænse skadens om-
fang. 
 
Anmeld skaden hurtigst muligt 
Anmeld skaden hurtigst muligt. Du kan anmelde 
den elektronisk ved at sende en mail til 
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skade@kab.dk eller ved at gå ind på vores hjem-
meside www.kab.dk. Du er også velkommen til 
at kontakte os telefonisk på 33 14 37 48. 
 
Er skaden sket uden for normal kontortid, kan du 
kontakte os på telefon 33 14 37 48, hvor du får 
oplyst telefonnummer til Skadeservice. 
 
Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal også an-
meldes til politiet 
Ved tyveri, røveri, overfald samt hærværk skal 
der også ske anmeldelse til politiet. Husk at få 
en kvittering hos politiet for anmeldelsen. Sker 
skaden i udlandet, og det på grund af omstæn-
dighederne ikke er muligt at kontakte politiet på 
stedet, skal en anden repræsentant på stedet – 
fx en rejseleder eller hotellet, udarbejde en be-
kræftelse. 
 
Ansvarsskader 
Ved ansvarsskader, skal du altid overlade det til 
os at tage stilling til, om du eller andre af de sik-
rede er erstatningsansvarlige for den skete 
skade. Hvis du eller andre af de sikrede selv an-
erkender erstatningspligten, er Købstædernes 
Forsikring ikke bundet af dette tilsagn, og I risi-
kerer dermed selv at skulle betale erstatningen 
og eventuelle sagsomkostninger. 
 
Udbedring af skade 
En skade må ikke udbedres, og beskadigede ting 
må ikke fjernes eller nedrives, medmindre det er 
aftalt med os. Skaden må dog godt udbedres 
midlertidigt, hvis det er nødvendigt for at af-
værge alvorligere følger, men du skal så huske at 
gemme/opbevare de beskadigede ting, indtil 
skadesagen er afsluttet. 
 

1.10 Dokumentation 
Når ting er brændt eller stjålet, kan det være 
svært nøjagtig at huske tingenes værdi, ud-
seende eller hvornår de er købt. For at få erstat-
ning, skal du kunne dokumentere eller sandsyn-
liggøre, at du har haft de beskadigede eller 
stjålne ting. Du skal også kunne dokumentere, 
hvornår tingene er købt og til hvilken pris. 
 
Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynlig-
gøre dit erstatningskrav, kan Købstædernes For-
sikring afvise kravet eller fastsætte erstatningen 
efter et skøn. 
 
I egen interesse bør du derfor gemme dokumen-
tation for køb af alle nye ting, og i mindst 5 år 
for mere langvarige forbrugsgoder. Dokumentati-

onen kan være kvitteringer, regninger eller kø-
bekontrakter. Er tingene købt privat, skal du 
sikre dig en dateret overdragelseserklæring, hvor 
det fremgår, hvad der er købt og til hvilken pris. 
Overdragelseserklæringen skal indeholde navn og 
adresse på både køber og sælger. 
 

1.11 Hvis skaden også er 
dækket af... 
En anden forsikring 
Er en skade dækket både af denne forsikring hos 
Købstædernes Forsikring og af en forsikring op-
rettet hos et andet forsikringsselskab, foreligger 
der dobbeltforsikring (bortset fra eventuel ulyk-
kesforsikring). 
 
Vi betaler ikke erstatning for skader, hvor der 
ydes fuld dækning i et andet forsikringsselskab. 
Har det andet forsikringsselskab taget forbehold i 
dækningen i tilfælde af dobbeltforsikring, gæl-
der samme forbehold hos Købstædernes Forsik-
ring. Denne bestemmelse vedrører kun det ind-
byrdes forhold mellem selskaberne, som således 
betaler forholdsmæssig erstatning. 
 
Garantier og lignende 
Er der sket skade på ting, som er omfattet af ga-
rantitilsagn og lignende (for eksempel et vedlige-
holdelses- eller serviceabonnement), har den sik-
rede pligt til at forpligte garantistillere og lig-
nende, og Købstædernes Forsikring udbetaler kun 
erstatning i det omfang, der er pligt hertil i hen-
hold til denne forsikring og i det omfang, sikrede 
ikke bliver fyldestgjort af garantistillere og lig-
nende. 
 
I det omfang Købstædernes Forsikring i henhold 
til denne forsikring har udbetalt erstatning, ind-
træder Købstædernes Forsikring i den sikredes 
ret over for andre, der kan forpligtes. 
 

1.12 Naturforstyrrelser, 
atomenergi og krig 
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte el-
ler indirekte er en følge af: 
 
Naturforstyrrelser 
Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. 
 
Atomenergi 
Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræf-
ter. 
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Krig 
Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige 
uroligheder. Forsikringen dækker dog under så-
danne forhold, når sikrede opholder sig i et land 
uden for Danmark, men højst i indtil 1 måned fra 
konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at 
sikrede ikke: 
 
a) Rejser til et land, der befinder sig i en af de 

anførte situationer 
 

b) Selv deltager i handlingerne. 
 

1.13 Klagemulighed 
Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstæder-
nes Forsikring har truffet i en given sag, anbefa-
ler vi, at du retter henvendelse til den medar-
bejder, der har behandlet sagen, og redegør for 
din utilfredshed med afgørelsen. 
 
Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er 
tilfreds, er du velkommen til at rette henven-
delse til vores direktion, som er ansvarlig for be-
handling af eventuelle klager fra kunder.  
 
Klagen sender du elektronisk til kfforsikring@ 
kfforsikring eller til 
 
Købstædernes Forsikring 
Direktionen 
Grønningen 1 
1270 København K 
 
Giver din henvendelse til vores direktion ikke et 
tilfredsstillende resultat, kan du vælge at klage 
til 
 
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
 
Telefon 33 15 89 00 (hverdage mellem kl. 10.00 
og 13.00). 
 
Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt 
klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. 
Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt el-
ler delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver 
afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. 
 
Klageskema kan du få hos: 
a) Købstædernes Forsikring 

 
b) Ankenævnet for Forsikringwww.ankeforsik-

ring.dk 
 

c) Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 
København K, telefon 33 43 55 00 

 
Du kan læse mere om din klagemulighed på 
www.ankeforsikring.dk 
 

1.14 Voldgift 
Aftalt voldgift 
Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstage-
ren og Købstædernes Forsikring om opgørelse af 
en skade under parcel- og/eller fritidshusforsik-
ringen (selve huset) kan parterne aftale, at ska-
den bliver opgjort af upartiske vurderingsmænd. 
Sådan foregår voldgift 
Forsikringstageren og Købstædernes Forsikring 
vælger hver sin vurderingsmand. Sammen vælger 
vurderingsmændene en opmand, som i tilfælde 
af uoverensstemmelse mellem vurderingsmæn-
dene træffer afgørelse om de punkter, der er 
uenighed om. Hvis vurderingsmændene ikke kan 
blive enige om at vælge en opmand, udpeger Sø- 
og Handelsretten en. 
 
Vurderingsmændene og opmanden skal være 
upartiske og må ikke tidligere have deltaget på 
nogen parts vegne ved gennemgang eller vurde-
ring af sagen. 
 
Det skal vurderingsmændene gøre 
I nøje overensstemmelse med policens og forsik-
ringsvilkårenes bestemmelser udarbejder vurde-
ringsmændene en skadeopgørelse, som de skrift-
ligt forklarer og begrunder. Kan vurderingsmæn-
dene ikke blive enige om opgørelse af skaden, 
overtager opmanden sagen og afgør, hvorledes 
skaden skal opgøres.  
 
Vurderingsmændenes eller opmandens opgørelse 
er endelig og bindende for parterne, og kan såle-
des ikke indbringes for domstolene. 
 
Det gør voldgiftsretten 
Voldgiftsretten fastsætter og fordeler udgifterne 
til vurderingsmændene og opmanden. 
 

1.15 Værneting og lovvalg 
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres ef-
ter dansk ret og ved danske domstole, se dog 
punkt 1.14.  
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1.16 Lovgivning 
For forsikringen gælder ud over de regler og be-
stemmelser, som er anført i disse forsikringsvil-
kår, i policen samt tilhørende policetillæg med 
videre, blandt andet forsikringsaftaleloven, lov 
om finansiel virksomhed samt Købstædernes For-
sikrings vedtægter. 
 

1.17 Vedtægter 
Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsik-
ringsselskab. Det betyder, at selskabet ejes af 
forsikringstagerne. Selskabets øverste myndighed 
er delegeret forsamlingen, der vælges af med-
lemmerne (forsikringstagerne) i overensstem-
melse med reglerne i vedtægterne. 
Bestyrelsen, der består af medlemmer valgt af og 
blandt de delegerede samt af medarbejderre-
præsentanter, har det umiddelbare tilsyn med 
Købstædernes Forsikrings forretningsførelse. Be-
styrelsen skal i særlig grad påse, at Købstæder-
nes Forsikrings forpligtelser over for medlem-
merne opfyldes. 
Medlemmerne er ansvarlige for Købstædernes 
Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den 
beregnede forsikringspræmie. 
Medlemmernes ansvar er dog begrænset til den 
ordinære forsikringspræmie for det igangvæ-
rende regnskabsår eller den del af dette, for 
hvilket forsikringstageren har været betalings-
pligtig. 
Ethvert medlem kan få udleveret vedtægterne 
ved henvendelse til købstædernes Forsikring. 
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2. Ulykkesforsikring 
2.1 Hvem er dækket 
Ulykkesforsikringen omfatter de personer, som er 
anført på policen.  
 
Børn under 2 år – gratis dækning 
Hvis en forælder har oprettet en ulykkesforsikring, 
er børn under 2 år gratis dækket for varigt mén med 
en sum på 500.000 kr. med mindre barnet allerede 
er omfattet af en anden ulykkesforsikring. Når bar-
net fylder 2 år skal det have sin egen børneulykkes-
forsikring. Ønsker du at tegne en sådan forsikring, 
skal du kontakte os. 
 

2.2 Hvornår dækker forsikrin-
gen 
Forsikringen dækker hele døgnet – også under arbej-
de for andre. 
 
En børneulykkesforsikring gælder indtil førstkom-
mende hovedforfaldsmåned efter, at det forsikrede 
barn er fyldt 18 år. Herefter er det muligt at oprette 
en ulykkesforsikring for voksne. Ønsker du dette, 
skal du kontakte os. 
 

2.3 Hvilke dækninger inde-
holder forsikringen 
Det fremgår af policen, hvilke dækninger du har 
valgt. 
 
Voksne (personer der er fyldt 18 år) kan tegne dæk-
ning for død og/eller varigt mén (invaliditet). For 
børn kan forsikringen kun oprettes med dækning for 
varigt mén. Ved børns dødsfald – efter de samme 
regler som voksne - udbetaler vi dog en begravelses-
hjælp, jf. punkt 2.8.1.2. 
 
Hvis forsikringen er tegnet med dækning for varigt 
mén, kan tilvalgsdækningerne ”Farlig sport” og ”Fø-
rer af motorcykel” tegnes. 
 

2.4 Hvis der sker ændringer i 
risikoen 
Forsikringspræmien for voksne er baseret på den be-
skæftigelse, den voksne har.  
 
Hvis din faktiske beskæftigelse ikke svarer til den 
beskæftigelse, der er anført på policen (beskæftigel-
sesgruppe), skal Købstædernes Forsikring straks have 
besked. 

Forsikringen og præmien vil herefter blive rettet, så 
det svarer til den nye beskæftigelse fra det tids-
punkt, hvor vi bliver underrettet om ændringen. 
Hvis Købstædernes Forsikring ikke bliver informeret 
om ændring i beskæftigelse, og denne ville have 
medført en forhøjelse af præmien, kan du risikere, 
at en eventuel erstatning reduceres (pro rata erstat-
ning). 
 

2.5 Når forsikrede fylder 60 
år 
Forsikringen fortsætter på uændrede vilkår efter dit 
fyldte 60. år, men til forhøjet præmie. Ændring af 
præmien sker ved første hovedforfald, efter du er 
fyldt 60 år. 
 

2.6 Hvilke skader er dækket 
Forsikringen dækker:  
 

2.6.1 Ulykkestilfælde 
Direkte følger af et ulykkestilfælde. 
 
Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig udefrakom-
mende hændelse, hvorved den forsikrede ufrivilligt 
kommer til skade. 
 
Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves 
alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med 
påviselig beskadigelse af legemet til følge. 

 
2.6.2 Forfrysning mm. 
Legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hede-
slag eller solstik. 
 

2.6.3 Børnelammelse 
Direkte følger af børnelammelse (poliomeyelitis an-
terior acuta), som første gang er symptomgivende 
tidligst 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft.  
Forsikringen dækker ikke senfølger efter polio – dvs. 
post polio syndrom. 
 

2.6.4 Tandskade som følge af ulykke 
Rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling 
som følge af et ulykkestilfælde, i det omfang du ikke 
har ret til godtgørelse af udgifter fra anden side – fx 
fra sygesikringen, fra en arbejdsskadeforsikring eller 
en sygeforsikring. 
 
Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i 
de naturlige tænders sted.  
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Uanset at en beskadiget tand er led i en bro erstat-
ter forsikringen alene udgifter til behandling af den 
beskadigede tand. 
 
Uanset at nabotænder til den beskadigede tand 
mangler eller er svækket som følge af fyldning, rod-
behandling, sygdom eller genopbygning erstatter for-
sikringen alene de udgifter, der er nødvendige til be-
handling af den beskadige tand. 
 
Er den beskadigede tand i forvejen svækket som føl-
ge af fyldning, rodbehandling, sygdom eller genop-
bygning, erstatter forsikringen kun indtil 50% af ud-
giften til behandling af den beskadigede tand. 
Behandling af tandskader på børn (under 18 år) skal 
senest være afsluttet inden barnet fylder 25 år. 
 
Den samlede erstatning under tandskadedækningen 
kan maksimalt udgøre 25.000 kr. pr. skade. Dog kun 
med indtil 7.500 kr. for epileptikere. 
 

2.6.5 Særligt for børneulykkesforsikringen 
Forsikringen dækker også: 
 
a) Direkte følger af hjernehindebetændelse (me-

ningitis cerebrospinalis epidemica). 
 

b) Fuldstændigt tab af synsevnen på et eller begge 
øjne, som følge af en sygdom. 
 

c) Fuldstændigt tab af høreevnen på et eller begge 
ører, som følge af en sygdom. 
 

Der ydes dog kun erstatning, hvis disse sygdomme 
ikke er medfødte, og første gang er symptomgivende 
tidligst 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft.  
For punkterne 2.6.5 b) og 2.6.5 c) er det desuden en 
betingelse, at sygdommen første gang er symptomgi-
vende efter, at barnet er fyldt 3 år. 
 

2.7 Hvilke skader er ikke 
dækket 
Forsikringen dækker ikke:  
 

2.7.1 Sygdom 
Tilstande, som efter lægelig (medicinsk) erfaring 
ikke kan antages at være en følge af et ulykkestil-
fælde, men skyldes sygdom eller sygelige forandrin-
ger. Det gælder også selv om tilstanden konstateres 
efter et ulykkestilfælde. 
 

2.7.2 Følger af lægelig behandling 
Følger af læge-, tandlæge- og anden lægelig be-
handling, hvis ikke behandlingen er nødvendig for 
sikrede efter et dækningsberettiget ulykkestilfælde. 
 

2.7.3 Tandskade ved tygning 
Skade på tænder og tandproteser opstået ved tyg-
ning. 

2.7.4 Med forsæt 
Følger af ulykkestilfælde, der er fremkaldt af sikre-
de med forsæt (med vilje) – herunder selvmord og 
selvmordsforsøg. Det gælder uanset sikredes sindstil-
stand og tilregnelighed og uanset bestemmelserne i 
lov om forsikringsaftaler § 19.  
 
Hvis der er tegnet dækning for død, og der efterla-
des ægtefælle, registreret partner, samlever eller 
umyndige børn, betaler forsikringen dødsfaldserstat-
ning, hvis forsikringen på ulykkestidspunktet har væ-
ret i kraft i mindst 1 år. 
 

2.7.5 Selvforskyldt beruselse mv. 
Følger af ulykkestilfælde, der skyldes sikredes: 
a) indtagelse af alkoholiske drikke, narkotiske stoffer 
eller andre giftstoffer og rusmidler 
b) grove uagtsomhed 
c) deltagelse i slagsmål. 
 

2.7.6 Professionel sport 
Følger af ulykkestilfælde, der sker under træning el-
ler deltagelse i professionel sport – herved forstås, at 
hoved beskæftigelsen er sportsudøvelse. 
 

2.7.7 Farlig sport 
Følger af ulykkestilfælde, der sker under træning el-
ler deltagelse i: 
· Boksning, karate, judo og andre selvforsvars- og 

kampsportsgrene 
· Motocross, speedway, gokart og lignende motor-

sport 
· Bjergbestigning og rappelling på bjergvæg 
· Paraglidning og hangglidning 
· Faldskærmsudspring, drage- og kunstflyvning  
· Dykning 
· Sportsgrene og fritidsaktiviteter, der kan side-

stilles med ovenstående 
 
På vores hjemmeside www.kfforsikring.dk kan du 
finde en liste over de sportsgrene, som vi betragter 
som farlig sport, og du kan også få listen udleveret, 
hvis du kontakter os. 
 
Forsikringen dækker dog skaden/ulykken, hvis sik-
rede kun en enkelt gang deltager i en af disse aktivi-
teter (farlig sport) fx ved et firmaarrangement, en 
polterabend, en større familiefest eller på en ferie 
og deltagelse sker under kyndig professionel instruk-
tion. Denne udvidelse gælder dog ikke for sports-
grene indenfor kamp- og selvforsvarssport. 
 

2.8 Erstatninger 
2.8.1 Ved dødsfald 
Hvis denne dækning er oprettet, fremgår det af poli-
cen. 
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2.8.1.1 Hvad omfatter dækningen 
Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der 
er en direkte følge af et ulykkestilfælde, hvis døds-
faldet sker indenfor 1 år efter ulykkestilfældet.  
Erstatningen kan ikke overstige den gældende forsik-
ringssum – se policen. 
Hvis der ved samme ulykkestilfælde allerede er ud-
betalt mén erstatning efter punkt 2.8.2 fratrækkes 
den i dødsfaldserstatningen. 
 
2.8.1.2 Begravelseshjælp 
Hvis et barn, som er omfattet af en børneulykkesfor-
sikring i Købstædernes Forsikring, dør og dødsfaldet 
er dækningsberettiget efter de regler, der gælder 
for dødsfaldsdækningen for voksne, udbetaler vi be-
gravelseshjælp. Beløbet står nævnt i policen. 
 
2.8.1.3 Erstatningsbegrænsning 
Ved ulykkestilfælde, der er sket som fører af motor-
cykel, scooter eller 45-knallert, beregnes erstatnin-
gen på grundlag af halvdelen af de for forsikringen 
gældende forsikringssummer, medmindre tilvalgs-
dækning herfor er tegnet. 
 
2.8.1.4 Udbetaling sker til 
Forsikringssummen bliver udbetalt til afdødes nær-
meste pårørende i henhold til reglerne i Forsikrings-
aftaleloven, medmindre vi skriftligt har modtaget 
besked om andet – se policen. 
Er der ingen arvinger efter loven eller i testamente, 
således at eventuel arv tilfalder staten, bortfalder 
erstatningen. 
 

2.8.2 Ved varigt mén 
Hvis denne dækning er oprettet, fremgår det af poli-
cen. 
 
2.8.2.1 Hvad omfatter dækningen 
Hvis et ulykkestilfælde har medført et varigt mén på 
mindst den mén-grad (mén-procent), der står nævnt 
i policen, har sikrede (den skaderamte) ret til erstat-
ning. 
 
2.8.2.2 Fastsættelse af erstatningen 
Forsikringssummen fremgår af policen. 
 
Mén-graden fastsættes efter den sikredes medicinske 
mén-grad uden hensyn til specielle erhverv eller 
færdigheder. Købstædernes Forsikring anvender den 
mén-tabel, som er udarbejdet af Arbejdsskadestyrel-
sen. 
 
Hvis sikrede inden ulykkestidspunktet havde en mén-
grad på minimum 8% (gælder også for epilepsi) sker 
erstatningsberegningen som forsikringssummen mul-
tipliceret med: 
 
 Mén ved ulykke/ (Tidligere mén + 100%)  
 

Se endvidere punkt 2.12 Beregning af Erstatningspro-
cent. 
 
For øvrige beregnes erstatningen som forsikringssum-
men multipliceret med mén-procenten ved ulykken. 
 
Et bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen 
ansættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde 
været til stede. 
 
2.8.2.2.1 Erstatningsbegrænsning 
Ved ulykkestilfælde, der er sket som fører af motor-
cykel, scooter eller 45-knallert, beregnes erstatnin-
gen på grundlag af halvdelen af de for forsikringen 
gældende forsikringssummer, medmindre tilvalgs-
dækning herfor er tegnet. 
 
2.8.2.2.2 Tillægserstatning ved 30% mén 
Medfører et ulykkestilfælde en varig mén-grad som 
følge af ulykken på 30% eller derover ydes en til-
lægserstatning på lige så mange procent af mén-er-
statningen som invaliditetsgraden udgør. 
 
Denne tillægserstatning nedsættes med 1/10 årligt 
fra det fyldte 57 år, således at tillægserstatningen 
helt er bortfaldet ved det fyldte 66. år. 
 
2.8.2.2.3 Særligt for børneulykkesforsikringen 
En eventuel tillægserstatning er til fri rådighed og 
udbetales til den eller de personer, der har foræl-
dremyndigheden på udbetalingstidspunktet. Er det 
skadelidte barn myndig på udbetalingstidspunktet, 
bliver beløbet udbetalt til barnet selv.  
 
2.8.2.3 Udbetaling sker til 
Erstatningen tilfalder sikrede. Hvis sikrede dør inden 
mén-erstatningen er fastsat bortfalder erstatningen.  
 
Erstatningen til børn under 18 år eller til umyndige 
udbetales til forvaltningsafdelingen i et pengeinsti-
tut, jf. værgemålslovens § 35, hvis erstatningen 
overstiger den af justitsministeren til enhver tid 
fastsatte beløbsgrænse. 
 

2.8.3 Udgifter efter ulykkestilfælde 
Forsikringen betaler: 
 
2.8.3.1 Behandlingsudgifter 
Udgifter til behandling hos fysioterapeut og kiroprak-
tor, hvis behandlingen er nødvendiggjort af ulykkes-
tilfældet. Udgifterne er dækket indtil mén-graden er 
fastsat, dog maksimalt i 12 måneder regnet fra ska-
dedatoen. 
 
Forsikringen dækker dog kun, hvis du ikke har ret til 
godtgørelse af disse udgifter fra anden side – fx fra 
sygesikringen, fra en arbejdsskadeforsikring eller en 
sygeforsikring. 
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2.8.3.2 Høreapparat m.m. 
Rimelige udgifter til ændring eller anskaffelse af hø-
reapparat, briller og kontaktlinser, når dette er nød-
vendiggjort af ulykkestilfældet. 
 
2.8.3.3 Hjælpemidler 
Rimelige udgifter til førstegangsanskaffelse af hjæl-
pemidler, som lægen anbefaler med henblik på en 
ændring af sikredes fysiske tilstand, når et ulykkes-
tilfælde har resulteret i en mén-grad på mindst 30%. 
 
2.8.3.4 Transportudgifter 
Transportudgifter fra ulykkesstedet til den faste bo-
pæl eller behandlingssted. Disse udgifter er alene 
dækket ved ulykkestilfælde sket i Danmark. 
 

2.9 Tilvalgsdækninger 
Hvis disse dækninger er oprettet, fremgår det af po-
licen. 
 

2.9.1 Farlig sport 
 
2.9.1.1 Hvad er dækket 
Følger af ulykkestilfælde, der sker under træning el-
ler deltagelse i: 
 
· Boksning, karate, judo og andre selvforsvars- og 

kampsportsgrene 
· Motocross, speedway, gokart og lignende motor-

sport 
· Bjergbestigning og rappelling på bjergvæg 
· Paraglidning og hanggliding 
· Faldskærmsudspring, drage- og kunstflyvning  
· Dykning 
· Sportsgrene og fritidsaktiviteter, der kan side-

stilles med ovenstående 
 
2.9.1.2 Hvad er ikke dækket 
a) Dødsfald selv om det af policen måtte fremgå, 

at der er dækning ved dødsfald.  
 

b) Tandskader sket ved boksning, selvforsvar og 
kampsport selv om det af policen måtte fremgå, 
at der er dækning for tandskade som følge af 
ulykke. 

 

2.9.4 Fører af motorcykel 
Ved ulykkestilfælde, der er sket som fører af motor-
cykel, scooter eller 45-knallert udbetaler forsikrin-
gen fuld erstatning ved dækningsberettigede skader. 
 

2.10 Hvis skaden sker 
Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Køb-
stædernes Forsikring.  
 

Dødsfald skal meldes inden for 48 timer efter døds-
faldet, da vi har ret til at forlange obduktion foreta-
get. Anmeldelse af dødsfald skal ske selvom dødsfal-
det skyldes et ulykkestilfælde, der allerede er an-
meldt. 
 
Vores erstatningspligt er betinget af, at sikrede (den 
skaderamte) straks bliver behandlet af en læge, og i 
øvrigt er under lægetilsyn indtil raskmelding forelig-
ger. 
 
Så snart lægebehandling er endt, eller skadens bli-
vende følger kan bedømmes, skal Købstædernes For-
sikring orienteres. 
 
Vi har ret til at indhente oplysninger hos enhver 
læge, der behandler eller har behandlet sikrede, og 
til at lade sikrede undersøge af en læge, som vi væl-
ger. Købstædernes Forsikring betaler udgifter til de 
lægeattester, undersøgelser med videre, som vi for-
langer. 
 

2.11 Klagemulighed 
Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes 
Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at 
du retter henvendelse til den medarbejder, der har 
behandlet sagen, og redegør for din utilfredshed 
med afgørelsen. 
Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er til-
freds, er du velkommen til at rette henvendelse til 
vores direktion, som er ansvarlig for behandling af 
eventuelle klager fra kunder. Du kan læse mere om 
dine klagemuligheder i afsnit 1. Generelle vilkår. 
 
Uenighed om mén-gradens størrelse 
Hvis du er uenig i den mén-grad (mén-procent), som 
Købstædernes Forsikring har fastsat, kan du forlange 
spørgsmålet om mén-gradens størrelse forelagt Ar-
bejdsskadestyrelsen. 
 
Købstædernes Forsikring kan også vælge at forlægge 
sagen for Arbejdsskadestyrelsen. 
 
Den af parterne, der ønsker sagen forelagt Arbejds-
skadestyrelsen, skal betale de omkostninger, der er 
forbundet med forelæggelsen, herunder udgifter til 
yderligere lægeerklæringer. 
 
Hvis Arbejdsskadestyrelsen ændrer den mén-grad, 
som Købstædernes Forsikring har fastsat, og ændrin-
gen er til fordel for dig, betaler Købstædernes For-
sikring alle omkostninger. 
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2.12 Beregning af erstatningsprocent  
 
 
 
 


