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1. Tegning af Ledernes Ulykkesforsikring
Spørgsmål: Hvordan tegner jeg Ledernes Ulykkesforsikring?
Svar: For at tegne Ledernes Ulykkesforsikring skal du være medlem af enten Lederne eller
Ledernes A-kasse.
Ledernes Ulykkesforsikring kan kun tegnes ved at logge ind på Mit Lederne – du skal blot følge
fremgangsmåden under Bestil Ulykkesforsikring.
2. Forsikrede
Spørgsmål: Hvem kan jeg forsikre?
Svar: Du kan forsikre dig selv, egne børn (herunder adopterede børn), ægtefælle/samlever og
ægtefælle/samlevers børn (det er dog en forudsætning at ægtefælle/samlever selv har
accepteret at tegne forsikringen).
En ægtefælle/samlever kan forsikres, når parterne har levet i ægteskabslignende forhold og
haft fælles dansk folkeregisteradresse uafbrudt i de sidste tre måneder.

Yderligere spørgsmål kan rettes til:
CO*WINS, Bag Haverne 20, 4600 Køge, mail: lederne@cowins.dk, telefon 42907900

Alle medlemmets egne, ægtefællens/-samleverens biologiske og adopterede børn under 18 år kan
dækkes ved køb af Ulykkesforsikringen til disse. Andre børn, herunder plejebørn, kan ikke dækkes.
Dækning for børn forudsætter, at disse har bopæl i Danmark, men der er ikke krav om, at børnene
har fællesadresse med dig.
3. Tegningstidspunkt
Spørgsmål: Fra hvilket tidspunkt er jeg forsikret?
Svar: Forsikringen træder altid i kraft fra den 1. i en måned. Så snart vi har modtaget din
tilmelding, tilmeldes du fra den næstkommende 1. i en måned. Tilmelder du dig for eksempel d. 3.
marts, vil forsikringen træde i kræft fra den 1. april.
4. Helbredsoplysninger
Spørgsmål: Skal jeg afgive helbredsoplysninger, når jeg tegner forsikringen?
Svar: Nej, du skal ikke afgive helbredsoplysninger.
5. Fortrydelsesret og certifikat
Spørgsmål: Kan jeg fortryde min tegning af Ledernes Ulykkesforsikring?
Svar: Senest 10 dage efter, du har tegnet forsikringen vil du modtage dit forsikringsbevis. Fra
dette tidspunkt har du ret til at fortryde din forsikring i 14 dage.
6. Barselsorlov
Spørgsmål: Kan jeg tegne Ledernes Ulykkesforsikring, når jeg er på barsel?
Svar: Ja, du kan sagtens tegne Ledernes Ulykkesforsikring, selvom du er eller skal på barsel.
7. Bopæl i udlandet
Spørgsmål: Kan jeg tegne Ledernes Ulykkesforsikring, hvis jeg bor i udlandet?
Svar: Nej, du skal både have fast bopæl og være skattepligtig i Danmark for at tegne Ledernes
Ulykkesforsikring.
8. Præmiens størrelse
Spørgsmål: Hvor meget skal jeg betale i præmie?
Svar: Ledernes Ulykkesforsikring koster 564 kroner per år. Præmierne indeksreguleres ikke.
Lederne modtager vederlag i form af et administrationsbidrag på 4 kroner per måned for
formidling.
9. Opkrævning af præmie
Spørgsmål: Hvordan opkræves præmien?

Yderligere spørgsmål kan rettes til:
CO*WINS, Bag Haverne 20, 4600 Køge, mail: lederne@cowins.dk, telefon 42907900

Svar: Det er Lederne der opkræver betalingen for din ulykkesforsikring. Præmien opkræves kvartalsvis
sammen med kontingentet for dit medlemskab. Der opkræves et månedligt administrationsgebyr på 4
kroner. Det betyder, at der ved hver opkrævning lægges 12 kroner oveni i din præmie.
10. Forhøjelse af forsikringssummen
Spørgsmål: Kan jeg ved at betale mere i præmie forhøje forsikringssummen (545.000) til fx
1.000.000?
Svar: Nej, Ledernes Ulykkesforsikring er en kollektiv ulykkesforsikring, som derfor ikke kan
tilpasses individuelt.
11. Dækning
Spørgsmål: Hvad dækker Ledernes Ulykkesforsikring?
Svar: I det følgende kan du se dækninger ved invaliditet, tandskade, dødsfald og Strakserstatning.
1. Invaliditetsdækning – 545.000 kroner
Invaliditetsdækningen giver dig en kontant udbetaling fra forsikringen, hvis du får et varigt
mén på minimum fem procent efter en ulykke. Erstatningen udbetales direkte til dig og er
indkomstskattefri. Har du f.eks. fået et varigt mén på 25 procent, vil erstatningen udgøre
25 procent af 545.000 kroner = 136.250 kroner.
2. Tandskadedækning – rimelige og nødvendige udgifter (efter regning)
Tandskadedækningen erstatter rimelige og nødvendige udgifter, hvis du får beskadiget
dine tænder efter en ulykke. Erstatningen sker direkte til behandlende tandlæge.
3. Dødsfaldsdækning – 110.000 kroner
Dør du pga. en ulykke vil dødsfaldsdækningen udbetale 110.000 kroner til dine nærmeste
pårørende (ved børns dødsfald som følge af ulykke udbetales 15.000 kroner). Erstatningen
er indkomstskattefri.
4. Strakserstatning
Hvis et ulykkestilfælde medfører en fraktur på arme, ben eller ryg, udbetales 5.500 kroner.
Følgende brud berettiger til udbetaling:






Brud på skulder
brud på overarm
Brud på albue
Brud på underarm
Brud på håndled







Brud på ryggen
Brud på lårben
Brud på knæ
Brud på underben
Brud på ankel

Yderligere spørgsmål kan rettes til:
CO*WINS, Bag Haverne 20, 4600 Køge, mail: lederne@cowins.dk, telefon 42907900

Diagnosen skal stilles af en læge, og bruddet skal være verificeret ved røntgen.
Hvis ulykkestilfældet efterfølgende medfører udbetaling af méngradserstatning eller
dødfaldserstatning, fratrækkes den udbetalte Strakserstatning.
12. Opsigelse
Spørgsmål: Jeg vil gerne opsige min forsikring, hvordan gør jeg?
Svar: Vil du opsige din forsikring, skal det ske skriftlig via Mit Lederne.
Forsikringen kan opsiges med et varsel på løbende måned + 30 dage til udløb af en kalender
måned. Det betyder at, hvis du for eksempel opsiger din forsikring pr. 20.2. vil den ophører pr. d. 31.3.
13. Ophør
Spørgsmål: Hvornår ophører forsikringen?
Svar: Forsikringen ophører med udgangen af den måned, hvori barnet fylder 18 år eller hvis:






dit medlemskab af Lederne eller Ledernes A-kasse ophører
du ikke betaler præmien
du dør i forsikringsperioden
du eller din ægtefælle/samlever fraflytter fællesadressen
ved ophør af ægteskab/samliv.

Yderligere spørgsmål kan rettes til:
CO*WINS, Bag Haverne 20, 4600 Køge, mail: lederne@cowins.dk, telefon 42907900

