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Djøf Forsikrings Ulykkesforsikring
til studerede og dimmittender

Her kan du læse en kort beskrivelse af Djøf Forsikrings Studerende Ulykkesforsikring til studerede og dimmittender. Du kan læse de 
komplette betingelser på djoefforsikring.dk. Vælger du en Ulykkesforsikring hos os, kan du se i din police, hvilke dækninger du har valgt, og 
hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores fælles aftalegrundlag.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Djøf Forsikrings Ulykkesforsikring er til dig, som er studerende og medlem af Djøf. Forsikringen dækker dig, hvis du i forbindelse med en 
ulykke får et varigt mén, beskadiger dine tænder eller fx får brug for behandling ved en fysioterapeut.

Hvad dækker den?

 9 Generelt 
Forsikringen dækker dig som forsikringstager.

 9 Invaliditetsdækning 
Vi dækker dig hele døgnet, hvis du kommer ud 
for en ulykke, der skyldes en pludselig hændelse, 
og som giver dig et varigt mén på mindst 5 %. Vi 
dækker også, hvis ulykken sker, fordi du besvimer 
eller får et ildebefindende.

 Vi dækker også varige mén, der skyldes  
sygdomme:

• Børnelammelse.
• Tab af syn, hvis det skyldes sygdom.
• Smitsom hjernebetændelse.
• Dissemineret sclerose, hvor vi udbetaler et 

engangsbeløb på 200.000 kroner.

 9 Tillægserstatning 
Får du et varigt mén på 30 % eller mere, fordobler 
vi din erstatning.

 9 Udgifter til behandling 
Hvis du efter en ulykke har brug for behandling 
hos en fysioterapeut eller kiropraktor, dækker vi 
udgifterne med op til 2 % af den forsikringssum, 
du har valgt.

 9 Tandskade- og brilledækning 
Vi dækker dine udgifter til behandling, hvis dine 
tænder bliver beskadiget som følge af en ulykke, 
eller hvis du tygger på en ting, der ikke burde 
være i maden. Skader på briller dækker vi også, 
hvis du har brillerne på, og de bliver skadet ved 
en ulykke, som også giver personskade

Hvad dækker den ikke?

 8 Generelt 
Forsikringen dækker ikke dine ejendele. Vi dæk-
ker dog dine briller..

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 ! Generelt

• Vi dækker kun, hvis der er tale om en pludselig 
hændelse, som giver personskade.

• Vi dækker ikke, hvis skaden skyldes en bevidst 
handling, grov uagtsomhed, eller at du har 
været beruset.

• Vi dækker ikke, hvis skaden opstår i forbindelse 
med boksning, bjergstigning, faldskærmsud-
spring, drageflyvning og motorløb af enhver art.

• Vi dækker ikke skader, som opstår i forbindelse 
med slagsmål. 

 ! Invaliditetsdækning

• Vi dækker ikke, hvis ulykken skyldes en syg-
dom, fx hvis du vælter på cyklen på grund af 
epilepsi.

• Vi udbetaler ikke erstatning, hvis dissemineret 
sclerose ikke medfører, at du får eller har ret til 
førtidspension. 

 ! Tillægserstatning 
Tillægserstatningen har de samme begrænsnin-
ger som invaliditetsdækningen, som er beskrevet 
herover.

 ! Udgifter til behandling 
Vi dækker ikke udgifter til fx anden specialbe-
handling, medicin eller hjælpemidler.

 ! Tandskadedækning 
Vi dækker ikke tandskader, som skyldes sygdom, 
eller at du er besvimet eller har fået et ildebe-
findende. Tyggeskader er kun dækkede, hvis de 
skyldes, at du har tygget på en ting, som ikke 
burde være i det, du spiser.

https://www.djoefforsikring.dk/
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Djøf Forsikrings Ulykkesforsikring
til studerede og dimmittender

Hvor er jeg dækket?

 9 Forsikringen dækker i hele verden i op til to år fra afrejsedagen. Der gælder ingen tidsbegrænsning ved rejser i Danmark,-
Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige.

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Du skal være medlem af Djøf.

• Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsik-
ringen.

• Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.

• Du skal betale til tiden.

• Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et kvartal ad gangen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Betalinger skal ske kvartalsvis via Betalingsservice eller MobilePay.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned.


