SEB Kort ulykkesforsikring med livsdækning
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: AXA France Vie - Danmark

Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne .
Hvilken form for forsikring er der tale om?
SEB kort ulykkesforsikring med livsdækning er en frivillig gruppeforsikring. Forsikringen kan hjælpe dig med dine
økonomiske betalingsforpligtelser i de tilfælde den dækker. Forsikringen kan hjælpe dig ved ulykkestilfælde og
dødsfald med en engangsudbetaling.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hospitalsindlæggelse

Méngrad under 5%

Varigt mén fra 5% mëngrad

Forsikrede er fyldt 75 år

Erhvervsevnetab til 65 år

Ulykkestilfælde udenfor Norden

Knoglebrud

hvis opholdet overstiger 12 mdr.

Dødsfald

Selvforskyldt skade
Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
Dækker kun i Norden
Hospitalsindlæggelse skal
være som følge af et ulykkestilfælde
Erhvervsevnetab ophører ved 65 år

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Norden, Danmark, Norge og Sverige.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Ved tegning af forsikringen er du ansvarlig for at opfylde etableringskriterierne.
Du skal opgive korrekte oplysninger ved tegning af forsikringen.
Ved en forsikringshændelse skal du snarest anmelde skaden til AXA

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringsgebyret for forsikringen betales månedligt bagud sammen med din SEB Kort faktura.
Hvornår går dækningen fra og til?
Startdatoen kan du se på dit forsikringsbevis. Forsikringen ophører ved 75 år, ved misligholdelse, ved
opsigelse eller ved afslutning af din låne- eller kreditaftale.
Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikrede kan opsige aftalen når man selv ønsker det. Opsigelsesfristen er løbende måned + 30 dage
og skal gøres skriftligt til SEB Kort.

Fakta om SEB Kort ulykkesforsikring
Skriftlig information om forsikringsaftalen i henhold til lov om forsikringsformidling, samt bekendtgørelse om
forsikringsformidleres informationspligt.
Fuldstændige forsikringsbetingelser
I dette dokument og sammen med IPID (Insurance Product Information Document), får du et sammendrag af indholdet i
ulykkesforsikringen. Du kan få de fuldstændige forsikringsbetingelser ved at henvende dig til SEB Kort, Postboks 351, 0900
København NV, tlf. 36737405, e-mail: sebkort@sebkort.dk eller AXA, Postboks 701, 2605 Brøndby, tlf. 43 25 53 00, via e-mail:
clp.dk.kundeservice@partners.axa. Du har krav på at få forsikringsbetingelserne snarest muligt, efter køb af forsikringen og du
vil få dem tilsendt sammen med forsikringsbeviset.
Etableringskriterier
Ved forsikringens ikrafttræden:
- er fyldt 18 men ikke 65 år
- er bosiddende i Norden
- er kunde hos SEB Kort Bank Danmark, filial af SEB Kort Bank AB og som er bevilget et kort og/eller kredit tilknyttet en
Eurocard konto med privat betalingsansvar hos SEB Kort Bank Danmark, filial af SEB Kort Bank AB
Forsikringen kan tegnes til og med den dag, forsikrede fylder 65 år og gælder til den dag, hvor forsikrede fylder 75 år.
Hvis forsikringen tegnes af et par, skal den der står angivet som medforsikret i forsikringsbeviset være samboende, ægtefælle
eller registreret partner til hovedforsikrede samt have folkeregisteradresse samme sted som hovedforsikrede ved tegningen og
under forsikringstiden.
Dækningsomfang
Ved hospitalsindlæggelse, hvor forsikrede på grund af en ulykke er indlagt på hospitalet med overnatningsmuligheder og
adgang til uddannede sygeplejesker døgnet rundt, betales et beløb svarende til 1.000 kr. pr. hele døgn. Dog maks. for 90 dages
indlæggelse, i alt 90.000 kr.
Ved benbrud, der sker i forbindelse med et ulykkestilfælde, udbetales et beløb på 5.000 kr. pr ulykkestilfælde og maksimalt kr.
30.000 svarende til 6 tilfælde pr. forsikrede i forsikringsperioden.
Ved ulykkestilfælde, som medfører varigt mén på min 5%, udbetales et beløb svarende til forsikringssummen ganget med den
fastsatte méngrad.
Ved ulykkestilfælde, som medfører erhvervsevnetab på min. 50%, udbetales hele forsikringssummen.
Ved ulykkestilfælde, der medfører dødsfald, udbetales halvdelen af forsikringssummen.
Maksimal dækning
Ved hospitalsindlæggelse kan der maksimalt udbetales for 90 dages hospitalsindlæggelse, altså kr. 90.000.
Ved benbrud kan der maksimalt udbetales for 6 tilfælde pr. forsikrede i forsikringsperioden i alt kr. 30.000
Ved skæmmende ar og anden kosmetisk skade kan der maksimalt udbetales kr. 150.000 pr. ulykkestilfælde.
Uanset dækningsomfang kan den maksimale udbetaling aldrig overstige forsikringssummen.
Kvalifikationsperiode
Dækningen for ulykkesforsikringen træder i kraft samtidig med at forsikringen etableres.
Kendskab før køb af forsikringen
Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der forværrer en allerede bestående skade, sygdomstilstand eller fysisk og psykisk
nedsættelse, som den forsikrede kendte til ved forsikringens tegning.
Dobbeltdækning
Der kan ved samme forsikringsbegivenhed være mulighed for udbetaling fra flere personforsikringer – f.eks. både fra ulykkesog livsforsikring.
Forsikringsformidlerens navn og adresse
SEB Kort A/S, Postboks 351, 0900 København NV
Yder forsikringsformidleren rådgivning
SEB Kort yder ikke rådgivning om de solgte forsikringsprodukter.
Hvor kan jeg klage
Du kan klage til AXA. Hvis du ikke får medhold, kan du klage til Ankenævnet for forsikring, som AXA er tilsluttet. Du kan få et
klageskema hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon 33 15 89 00. Du skal betale
et klagegebyr, som du kan læse mere om på Ankenævnets hjemmeside.
Hvilket register er forsikringsformidleren registreret i
SEB Kort er registreret i Forsikring og Pensions Forsikringsagentregister, der kan ses på www.forsikringogpension.dk
Om forsikringsformidleren repræsenterer kunden eller handler på vegne af et forsikringsselskab
SEB Kort tilbyder ulykkesforsikring i samarbejde med og på vegne af AXA. Der findes ikke noget indbyrdes ejerskab mellem
SEB Kort og AXA.
Hvilken form for aflønning modtages der i forbindelse med forsikringsaftalen
I henhold til lov om forsikringsformidling §34 stk. 2 skal vi oplyse, at SEB Kort modtager provision for at arbejde med
forsikringsformidlingen og, at du har ret til at få oplyst provisionens størrelse. Du kan få oplyst denne ved at spørge SEB Kort.

Hvad koster ulykkesforsikringen?
Forsikringen koster kr. 130 for en forsikret person og kr. 210 for to forsikrede personer ved tegning af sum kr. 1.0000.000. Ved
tegning af sum kr. 2.0000.000 koster forsikringen kr. 235 for en forsikret person og kr. 385 for to forsikrede personer.
Hvordan anmelder jeg en skade
Ved anmeldelse af en skade bedes du rette henvendelse til AXA, tlf.: 43 25 53 00 eller e-mail: clp.dk.kundeservice@partners.axa
Hvordan fortryder jeg forsikringen
Du kan fortryde dit køb af ulykkesforsikringen i op til 30 dage, efter du har modtaget forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne.
Du bedes rette skriftlig henvendelse til SEB Kort, hvis du fortryder.
Hvordan opsiger jeg forsikringen
Du kan skriftligt opsige forsikringen til SEB Kort med løbende måned + 30 dages varsel til d. 1. i en måned.
Skatteforhold
Der er ikke fradragsret for forsikringsgebyret, som du betaler for forsikringsdækningen. Omvendt er du heller ikke skattepligtig af
forsikringsydelserne, som udbetales til SEB Kort.
Lovgivning
Forsikringen er underlagt dansk lovgivning og eventuelle tvister, der indbringes for en retslig instans vedrørende den indgåede
forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.
Sprog
Aftalevilkår, oplysninger samt henvendelser til SEB Kort og AXA kommunikeres på dansk.
Navn og adresse på forsikringsselskabet, hvor forsikringen tegnes
Forsikringsselskabet bag forsikringen for ulykkesforsikringen er AXA France Vie - Danmark (CVR nr. 40006168), som er
underlagt Finanstilsynet, finanstilsynet.dk. Kontaktoplysninger til den danske filial er AXA, Postboks 701, 2605 Brøndby. Tel.
+45 43 25 53 00. Selskabet er en filial af AXA France Vie (med nr. 310 499 959), - privat aktieselskab som er registreret i
Nanterres selskabsregister i Frankrig. Selskabets hovedkontor: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrig,
som er underlagt Fransk forsikringslov og Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61, rue de Taitbout – 75436 Paris
Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00.

