
    

GlobeCard ansøgning 
– SEB Kort ulykkesforsikring med livdækning

Du kan tegne forsikringen, hvis du:

• Har folkeregister adresse i Danmark, Sverige eller Norge
• Er kunde hos SEB Kort og har kort, kreditter og lån med privat betalingsansvar
• Er mellem 18 og 65 år (Forsikringen løber frem til du fylder 75 år)

Hvis du som hovedforsikrede tegner en forsikring for to personer (Par forsikring), er det et krav, at den som er medforsikret på denne forsikring, er samboende med hovedforsikrede og dermed har samme 
folkeregister adresse som hovedforsikrede.

På side 2 i dette dokument finder du skriftlig information om forsikringsaftalen i henhold til Lov om Forsikringsformidling, samt Bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt. Vi anbefaler, at du 
læser disse sider og gemmer dem et relevant sted efterfølgende.

Sæt et kryds ud for den forsikring, du ønsker:

 Single, 130 kr. pr. måned (Forsikringssum 1 million DKK for varige mén og erhvervsevnetab, 500.000 DKK ved dødsfald)

 Par, 210 kr. pr. måned (Forsikringssum 1 million DKK for varige mén og  erhvervsevnetab, 500.000 DKK ved dødsfald)

 Single Plus, 235 kr. pr. måned (Forsikringssum 2 millioner DKK for varige mén og erhvervsevnetab, 1 million DKK ved dødsfald)

 Par Plus, 385 kr. pr. måned (Forsikringssum 2 millioner DKK for varige mén og erhvervsevnetab, 1 million DKK ved dødsfald)

Kortnummer:  

Venligst kun udfyld de åbne felter.

Hovedforsikrede: Medforsikrede:
CPR nr. CPR nr.

Navn Navn

Adresse Adresse

Postnr. og by Postnr. og by

Tlf. Tlf.

* * * * * *

 

Underskrift

Underskrift

Jeg bekræfter at have læst og forstået skriftlig information om forsikringsaftalen i henhold til Lov om Forsikringsformidling, samt Bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt og ønsker 
at tegne forsikringen. 

Dato og sted

Navn på hovedkortholder
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SEB Kort ulykkesforsikring med 
livsdækning
Skriftlig information om forsikringsaftalen 
i henhold til Lov om forsikrings-formidling, 
samt Bekendtgørelse om forsikringsfor-
midleres informationspligt.

I dette dokument får du et sammendrag af 
indholdet i SEB Kort ulykkesforsikring med 
livsdækning. Du kan få de fuldstændige 
forsikringsbetingelser ved at henvende dig 
til SEB Kort på www.globecard.dk eller 
AXA, Kirkebjerg Alle 86B, 2605 Brøndby, 
tlf 43 25 53 00, e-mail 
clp.dk.kundeservice@partners.axa. Du har 
krav på at få forsikrings-betingelserne 
snarest muligt, og du vil i øvrigt automatisk 
få dem tilsendt sammen med forsikrings-
beviset.

Oversigt over forsikringen
Denne forsikring indeholder mange forskel-
lige dækningstyper. Samtlige dækninger i 
forsikringen forudsætter at være fremkom-
met efter et ulykkestilfælde, som er sket 
via en pludselig hændelse, der forårsager 
personskade, uden at Forsikrede ønsker det. 
Vi dækker dig døgnet rundt, både på rejser 
(dog maks. 12 måneder), derhjemme og på 
arbejdet.

Dækningsomfang
Ved hospitalsindlæggelse, hvor Forsikrede 
på grund af en ulykke er indlagt på et hos-
pital betales et beløb svarende til 1.000 kr. 
pr. hele døgn hospitalsindlæggelsen varer. 
Dog maks. for 90 dages indlæggelse, altså 
90.000 kr.

Ved knoglebrud, der sker i forbindelse med 
et ulykkestilfælde, udbetales et beløb på 
5.000 kr. pr. ulykkestilfælde og maksimalt 
30.000 kr, svarende til 6 tilfælde pr. for-
sikrede 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. Bemærk dog, at 
denne dækning ophører, når du fylder 65 
år.

Ved ulykkestilfælde, der medfører dødsfald, 
udbetales halvdelen af forsikringssummen.

Maksimal dækning
Ved hospitalsindlæggelse kan der mak-
simalt udbetales for 90 dages hospital-
sindlæggelse, altså 90.000 kr.

Ved knoglebrud kan der maksimalt 

udbetales for 6 tilfælde pr. forsikrede i 
forsikringsperioden.

Ved skæmmende ar og anden kosme-
tisk skade kan der maksimalt udbetales 
150.000 kr. pr. ulykkestilfælde.

Ved varigt mén samt erhvervsevne-tab er 
den maksimale dækning lig med den for-
sikringssum, der fremgår af dit forsikrings-
bevis.

Kendskab ved køb
Forsikringen dækker naturligvis ikke 
personskade eller sygdom, du kender til i 
dag samt ulykkestilfælde, der forværrer en 
allerede bestående skade, sygdomstilstand 
eller fysisk og psykisk nedsat funktion-
sevne, som den Forsikrede kendte til ved 
forsikringens tegning. 

Undtagelser
Forsikringen indeholder få undtagelser, 
eksempelvis ved faldskærmsudspring, 
professionel sport eller hvis du arbejder 
som sikkerhedspersonale. Se punkt 12 i 
betingelserne.

Dobbeltdækning
Når du tegner en ulykkesforsikring, skal du 
være opmærksom på, at du også kan få 
dækning fra andre forsikringer. F.eks. kan 
dødsfaldsdækning og dækning for varigt 
mén også medføre erstatning fra din livs-
forsikring, rejseforsikring, autoulykke, grup-
pelivs- og evt. andre ulykkesforsikringer.

Forsikringens løbetid
Forsikringen træder i kraft på tegnings-
tidspunktet og løber lige så længe du er 
kunde hos os. Du kan dog skriftligt opsige 
forsikringen med mindst en måneds varsel 
til en forfaldsdag, der altid er den 1. i hver 
måned. Forsikringen løber én måned ad 
gangen. Forsikringen udløber automatisk 
den dag, du fylder 75 år.

Fortrydelsesret
Du kan fortryde dit køb af SEB Kort ulykkes-
forsikring med livsdækning i 30 dage efter, 
at du har modtaget forsikringsbeviset og 
forsikrings-betingelserne

Ved ulykkestilfælde
Du skal hurtigst muligt efter, at skaden er 
sket, anmelde skaden til AXA.

Hvordan klager du?
Du kan klage til AXA. Hvis du vil klage til en 
myndighed, kan det ske til: 

Ankenævnet for forsikring: 
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00.

Lovvalg
Denne forsikring er underlagt dansk 
lovgivning og eventuelle tivster, der ind-
bringes for en retlig instans vedrørende den 
indgåede forsikringsaftale, afgøres efter 
dansk ret, ved danske domstole og efter 
retsplejelovens regler om værneting.

Sprog
Aftalevilkår og kommunikation foregår på 
dansk.

Samarbejde
SEB Kort tilbyder SEB Kort ulykkesforsikring 
med livsdækning i samarbejde med AXA. 
SEB Kort er registreret i Forsikring & Pen-
sions Forsikringsagentregister, der kan ses 
på www.forsikringogpension.dk. Der findes 
ikke noget indbyrdes ejerforhold mellem 
SEB Kort og AXA. AXA betaler SEB Kort en 
provision til dækning af udgifterne ved at 
formidle SEB Kort ulykkesforsikring med 
livsdækning. Du kan få oplyst størrelsen af 
denne ved at kontakte SEB Kort.

Forsikringsselskab
Dækningen for dødsfald er tegnet i Finan-
cial Assurance Company Limited (del af 
AXA), Denmark, CVR nr. 28100957, filial 
af Financial Assurance Company Limited, 
engelsk livsforsikrings-selskab registreret 
i England under nr. 4873014. Øvrige 
dækninger er tegnet i Financial Insurance 
Company Limited (del af AXA), Denmark, 
CVR nr. 20640405, filial af Financial Insur-
ance Company Limited, engelsk skadesfor-
sikrings-selskab registreret i England under 
nr. 1515187 begge med adresse Building 
11, Chiswick Park, Chiswick High Road,  
London W4 5XR, England.  Selskaberne er 
i fællesskab benævnt AXA, og er autori-
seret af Prudential Regulation Authority og 
reguleres af Prudential Regulation Authority 
og Financial Conduct Authority i England. De 
danske filialer reguleres endvidere af Finan-
stilsynet. Dækningen administreres af:
AXA, Kirkebjerg Alle 86B, 2605 Brøndby – 
telefonnummer 43 25 53 00.
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