Skreddersydd ulykkesforsikring for 2017
Nå med ny dekning!

Dekker skader etter anfall

Kjære medlem!
Epilepsi kan være en uforutsigbar
diagnose. Noen ganger kan anfall
lede til skader av ulikt slag og
omfang. Heldigvis er det sjelden
at det oppstår skader, men hvis
det skjer, er det viktig at vi har et
sikkerhetsnett som kan bidra til å
gjøre konsekvensene av skadene
minst mulig.
Epilepsi og epileptiske anfall er
som oftest et eksklusjonskriterium når man tegner ordinær
ulykkesforsikring. Derfor har
Norsk Epilepsiforbund, gjennom
samarbeid med AIG, utviklet en
egen ulykkesforsikring som også
dekker deg som har epilepsi. Vi
er stolte av forsikringsordningen,
og opplever at den gir en ekstra
sikkerhet dersom ulykken først
rammer.
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I 2017 kan vi med glede presentere ytterligere
forbedringer i forsikringen uten stigning i prisen.
Nå inneholder forsikringen også dekning for
benbrudd dersom uhellet virkelig skulle være ute.
Som om ikke det er nok, er det også foretatt en
økning av samtlige summer til utbetaling. Takket
være mange forsikringstakere, har vi gode forutsetninger for stadig å bedre vilkårene i forsikringen, og
er svært glade for at vi kan tilby ordningen til våre
medlemmer.
Vi anbefaler at du også tegner forsikringen i dag, og
sikre deg og din familie om uhellet først skulle være ute.
Med ønske om et godt og skadefritt år!
Henrik Peersen
generalsekretær

Epilepsiforbundets ulykkesforsikring
- Bedre dekning og høyere forsikringssummer!
- Samme lave pris!
Med vår ulykkesforsikring kan du forhindre eller begrense at en ulykke gir deg selv eller din familie
økonomiske problemer. Den dekker medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter, ulykkesdødsfall og
tingskader. Vet du at du fra 2017 også kan få erstatning for benbruddskader?
Epilepsiforbundet tilbyr i samarbeid med AIG denne helt spesielle ulykkesforsikringen.
Ordinære ulykkesforsikringer har unntak i vilkårene for skader påført ved epileptiske anfall.
Epilepsiforbundets ulykkesforsikring er utvidet til å omfatte dette!
Epilepsiforbundets ulykkesforsikring kan tegnes både for barn og voksne.
Medlemmer som ikke selv har epilepsi, kan kjøpe forsikringen uten epilepsidekning.

Epilepsiforbundets ulykkesforsikring

Forsikringssum

Dødsfall som følge av ulykke, voksen

kr 500 000

Dødsfall som følge av ulykke, barn

kr 50 000

Medisinsk invaliditet som følge av ulykke

kr 1 000 000

Behandlingsutgifter

kr 50 000

Tingskade - pr. skadetilfelle/pr. år

kr 5 000

Benbruddskade

kr 5 000 - 10 000

Medisinsk invaliditet
Dekningen på kr 1 000 000 ved
medisinsk invaliditet gjelder
dersom du blir 100 % medisinsk
invalid etter en ulykke. Ved
mindre skader vil erstatningen
utbetales med samme prosentsats som invaliditetsgraden.

Tingskade
Forsikringen dekker dine egne eiendeler om de blir ødelagt eller skadet i direkte forbindelse med et
epileptisk anfall. Forsikringssummen på kroner 5 000 gjelder per skadetilfelle og per år.

Dekning
Ulykkesforsikringen gjelder 24 timer i døgnet, både i arbeid og fritid, og er gyldig til du er 70 år.
Er du på reisefot, dekker forsikringen deg over hele verden i inntil 12 måneder.
Spesielt ulykkesutsatte fritidsaktiviteter er ikke dekket av forsikringen.
Dette gjelder f eks skader som følge av hanggliding, fallskjermhopping, dykking, kampsport og deltakelse i
motorløp. Sudep og dødsfall som ikke direkte er ulykkesrelatert, er ikke omfattet av forsikringen.

Pris
Her er de gunstige betingelsene:

Ulykkesforsikring

med epilepsi og tingskade

uten epilepsi og tingskade

Voksen

Kr 1 566

Kr 865

Barn u/ 18 år

Kr 901

Kr 191

Melder du deg på forsikringen i løpet av året, betaler du kun delpremie frem til hovedforfall 1. januar.
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Forsikringen leveres av AIG
AIG har over 30 års erfaring med bedrifter, organisasjoner og individuelle forsikringer i det norske
forsikringsmarkedet. Som et selskap med et internasjonalt nettverk tilbyr AIG skreddersøm av forsikringsløsninger som dekker alle behov. For Epilepsiforbundet har vi lagd en ulykkesforsikring spesielt tilpasset
medlemmenes behov.
AIG Europe Limited er en del av AIG konsernet, som er et av verdens ledende forsikringsselskap med mer
en 100 millioner kunder over hele verden. Vår finansielle styrke gjør at vi både nå og i fremtiden vil kunne
ivareta våre finansielle forpliktelser overfor våre kunder.
Norsk Epilepsiforbund er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene.
Medlemmene er forsikret/sikret, dersom de har kjøpt forsikring. Megling og forvaltning av
forsikringsavtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (orgnr 971 189 452) etter avtale med
Forbundet.
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Bestill forsikring ved å sende e-post til:
t
H
ilep
post@epilepsi.no. Du kan også bestille
ep
forsikring på telefon 23 11 35 85.
.
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