KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING
FOR DANSK
SPORTSDYKKERFORBUND
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Dækning
Forsikringsselskabet giver dækning for ulykker der rammer de forsikrede personer under udøvelse af dykning i kontraktens løbetid.
Forsikringen dækker over hele verden i døgnets 24 timer.
Almindelige dykkerskader der medfører permanent invaliditet eller død
er omfattet af denne forsikring. Det samme gælder for bjergning og
trykkammerbehandling i udlandet.
Det betragtes også som en ulykke, hvis forsikrede person forulykker eller dør i forbindelse med dykning, af følgende årsager:
1.

Drukning, kvælning og ihjelfrysning.

2.

Ved retmæssigt at have forsvaret eller have været med til at
redde andre mennesker.

3.

Direkte eller indirekte som følge af en forhøjet kraftanstrengelse
som leder til permanent invaliditet.

4.

Forgiftning forårsaget af blandingsgasser som leder til permanent invaliditet eller død.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel er udvidet og tilpasset internationale forhold:
Ved tab af eller funktionsudygtighed i de legemsdele og sanseorganer, der er
nævnt nedenfor, er det denne méntabel med højere satser, der gælder.

Et øje

Som udgangspunkt er der ingen former for sportsdykning der er udelukket - for så vidt skulle der derfor grundlæggende være forsikringsdækning, dog kan der være tale om en tillægspræmie ved særligt risikobetonede former af sporstdykning.

65/70%

80%

Summen DKK

En hånd

op til 200.000
op til 50.000

Ulykke død barn

55/60%

op til 150.000

Redning og bjergning
Transport til behandlingssted og hjemtransport
Ulykkesforsikring barn

30%

65%

80%

op til 150.000
op til 500.000

En fod

op til 250.000

Ulykkesforsikring barn/voksen

20/25%

Et ben

op til 100.000

Tandskade dækning/sportsaktiviteter

En tommelfinger

70%

op til 150.000

Trykkammerbehandling

20%

En arm

Dækningsomfang (kun dykkerulykker inkl. pool aktiviteter)
Ulykke død voksen

10%

40%

Skader ved sportsaktiviteter som undervandsrugby er også dækket.

Skade

Et øre

20%

30%

40%
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De blå procentsatser er i henhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.

Ulykkesforsikring

FORBEDRET MÉNTABEL

Vi anvender en forbedret
méntabel med højere satser
end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

PROGRESSIV ERSTATNING

Hvis en ulykke fører til en méngrad over 25 %, udvides den
samlede méngrad progressivt helt op til 225%.

C
EKSEMPEL

Du taber synet på det ene øje
ved en dykkerulykke. Ifølge
den almindelige méntabel
svarer det til en méngrad på
20%. Med den forbedrede
méntabel, får du erstatning
for en méngrad på 40%!

Bjergningsomkostninger
Hvis den forsikrede har været ude for en ulykke under dykning i udlandet i overensstemmelse med gældende betingelser, udbetaler
forsikringsselskabet en erstatning i henhold til § 1 stk 3, 4, 6, der er
begrænset til 150.000 kr.
1.

Refusion af omkostninger i forbindelse med eftersøgning,
redning eller bjergning, hvis tjenesten udføres af offentlige- eller privatretslige redningsorganisationer, såfremt der
sædvanligvis opkræves betaling eller gebyr for ydelsen. Disse
omkostninger erstattes også, hvis ulykken var umiddelbart
truende, eller hvis man efter omstændighederne formodede,
at der ville ske en ulykke.

2.

Refusion af transportomkostninger af tilskadekomne person
til sygehus eller en specialklinik, hvis det efter lægens anordning er medicinsk nødvendigt.

3.

Refusion i forbindelse med hjemtransport såfremt der ikke er
en anden organisation eller forsikringsselskab, der overtager
udgifterne.

EKSEMPEL

Du kommer ud for en ulykke
på vej til dykning. Med vores
225% progression får du en
maksimal erstatning på mere
end 260.000 DKK ved 100%
mén.

Hotline ved nødstilfælde i udlandet: (+45) 70 23 01 74
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