Person
Personforsikring er en ulykkesforsikring, som du kender den - udvidet med meget mere hjælp og mange
flere dækninger, fx tandforsikring, bedre sygdomsdækning og sundhedsforsikring. Med en personforsikring bliver der taget godt hånd om dit helbred
- hele vejen rundt.				
Fordele
	Du er dækket 24 timer i døgnet
	Du kan få dækket almindelige tandlægeregninger
Du kan undgå ventetid på undersøgelser og behandling

Forsikring af hele dig
Personforsikring er en ulykkesforsikring, der dækker hele dig. Det
vil sige, at den, ud over en ulykkesforsikring, også indeholder tand-,
sygdoms- og sundhedsforsikring. Vælger du fx Super-pakken, får
du en tandforsikring, der også dækker almindelige tandbehandlinger, dækning for visse alvorlige sygdomme og en sundhedsdækning, der giver dig adgang til privathospital, når du har brug for det.
Personforsikring er for alle
Du kan købe en personforsikring hos os, selvom du har en sygdom
eller et handicap. Du skal ikke aflevere helbredsoplysninger. Vi betaler ikke for tidligere skader og sygdomme, men får du det værre
på grund af et ulykkestilfælde, dækker vi forværringen.
Vælg en pakke, der passer til dig - uanset, hvor du er i livet
Uanset om du er ung, voksen eller senior, har vi med pakkerne
Basis, Udvidet og Super gjort det nemt for dig at vælge dækninger,
der passer til dig og dit liv her og nu. Vi har sammensat pakkerne med de tilvalgsdækninger, der er relevante for de fleste i den
pågældende aldersgruppe, men det står dig altid frit for selv at
sammensætte dine dækninger, så du får en personforsikring, der
er skræddersyet til dig.
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Ulykkesforsikring
Personforsikringens grunddækning er en bred ulykkesforsikring,
hvor du er dækket hele døgnet. Den er således et nyttigt økonomisk supplement , når du som lønmodtager er omfattet af en
arbejdsskadeforsikring.
Du er dækket, hvis du som følge af en ulykke får et fysisk varigt
mén med en méngrad på mindst 5%. Forsikringen dækker også,
hvis du får et psykisk varigt mén som følge af en ulykke, og dækker tillige behandlingsudgifter hos psykolog (op til 20 behandlinger) og fx fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut og akupunktør
mv. (op til 12 måneder.) efter en dækningsberettiget ulykke.
Kommer du til skade i forbindelse med, at du dyrker farlig sport
kører på motorcykel, er du også omfattet af ulykkesforsikringen.
Endelig dækker forsikringen, hvis du afgår ved døden som direkte
følge af en ulykke. Udbetalingen kan i så fald være en god hjælp
for dine nærmeste i en svær situation.
Tilvalgsdækninger til ulykkesforsikring
Forhøjet erstatning Få udbetalt højere erstatning ved skader som
følge af ulykke eller ved amputation. Når skaden er alvorlig, kan
det blive nødvendigt at foretage større ombygninger i hjemmet,
og så er det godt at have et større beløb at råde over. Hvis det

varige mén fastsættes til 30% eller derover, kan du få udbetalt
dobbelt erstatning. Dækningen tilbydes personer under 70 år.
Strakserstatning Få udbetalt 12.000 kr., så snart skaden er
bekræftet ved en scanning eller kikkertundersøgelse, hvis du har
fået et brud, fx på kravebenet. Denne erstatning udbetales som
et engangsbeløb og bliver ikke fratrukket erstatningen for et evt.
varigt mén.
Omsorg Få hjælp til rengøring, når du efter en operation eller
indlæggelse er ordineret ro eller hvile, eller hvis du kun kan bevæge dig omkring ved hjælp af krykker eller lignende. Forsikringen
dækker også pleje i eget hjem efter indlæggelse eller operation
samt transportudgifter for dig og en ledsager til og fra planlagte
behandlinger i Danmark op til 6 gange. Du får også udbetalt
kompensation, hvis du kommer til skade og bliver indlagt på et
hospital i Danmark i mindst 5 sammenhængende dage.
Tandforsikring
Bevar dine tænder sunde og stærke hele livet. Med tandforsikring
som en del af din personforsikring får du dækket tandbehandling
efter ulykker og hjælp til tandlægeregningen i øvrigt.
Tandskade ved ulykkestilfælde Få dækket udgifter til tandbehandling i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde,
fx fald. Det gælder også din protese, hvis den bliver beskadiget
ved et ulykkestilfælde, mens den er placeret i munden.
Tyggeskade Få dækket op til halvdelen af behandlingen, hvis du
knækker en tand elller får en skade på dine tænder, mens du
spiser. Dækningen tilbydes personer under 70 år.
Tandbehandling Få dækket udgifter til planlagte behandlinger
på dine tænder, tandkød og kæbeknogler, fx kroner, broer, tandoperationer og implantater. Få også dækket udgiften til akut
tandbehandling ved behov for rodbehandling og behandling af
betændelsestilstand, der opstår uden for din egen tandlæges
åbningstid.
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Sygdomsforsikring
Få akut hjælp ved de sygdomme, der er omfattet af forsikringen,
samt praktisk hjælp til fx rengøring og transport.
Kritisk sygdom Få udbetalt et engangsbeløb straks efter, at diagnosen er stillet for én af de kritiske sygdomme, som forsikringen
dækker, fx epilepsi, meningitis, visse kræftformer mv. Dækningen
tilbydes til personer under 25 år.
Sygdom Få udbetalt økonomisk hjælp, hvis du bliver diagnosticeret med én af de sygdomme, som forsikringen dækker, fx Alzheimers, Parkinsons, blodprop i hjernen, sklerose mv. Dækningen
tilbydes personer under 70 år.
Omsorg Få hjælp til rengøring , når du efter operation eller indlæggelse er ordineret ro eller hvile, eller hvis du kun kan bevæge
dig omkring ved hjælp af krykker eller lignende. Forsikringen
dækker også pleje i eget hjem efter indlæggelse eller operation
samt transportudgifter for dig og en ledsager til og fra planlagte
behandlinger i Danmark op til 6 gange. Du får også udbetalt
kompensation, hvis du pga. sygdom bliver indlagt på et hospital i
Danmark i mindst 5 sammenhængende dage.
Sundhedsforsikring
Mange har en sundhedsforsikring via deres arbejdsplads. Men er
du ikke dækket med en arbejdspladsordning, eller er du fx studerende, uden for arbejdsmarkedet eller pensionist, kan du vælge
en sundhedsforsikring som en del af din personforsikring.
Få dækket udgifter til lægehenviste undersøgelser på privathospital/privatklinik i Danmark. Er du under 70 år, dækker forsikringen
også udgifter til behandlinger samt medicin og forplejning under
indlæggelse. Er du over 70 år, dækker forsikringen udgifter til lægehenviste undersøgelser samt medicin ordineret af speciallæge
i op til 3 måneder fra behandlingens start, når sundhedsforssikringen er brugt til at få stillet en diagnose. Står du og skal tage en
særlig vanskelig beslutning om behandling, kan vi dække udgifterne til én yderligere faglig vurdering af en relevant speciallæge
(second opinion).

Få også dækket fysiske behandlinger, hvis du har en sygdom eller
fysisk gene, der kan afhjælpes med behandling hos fysioterapeut,
kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør, osteopat eller kraniosakralterapeut.
Få desuden dækket behandling hos psykolog i forbindelse med
præstationsangst, alvorlig sygdom, dødsfald i nærmeste familie/
omgangskreds, kærestesorger/skilsmisse, mobning mv.
Når du har valgt sundhedsforsikring som en del af din personforsikring, har du fri adgang til Tryg Lægehotline, som er videokonsultation med en læge i almen medicin uden for din egen
læges åbningstid. Lægen kan tage stilling til symptomer og evt.
behandling, udskrive recepter og om nødvendigt henvise dig til
videre behandling.
Er du over 70 år, kan du frit benytte Tryg Vejviser, som er en hotline, hvor du kan få støtte og vejledning af erfarne sundhedsfaglige
rådgivere om, hvor du bedst og hurtigst får den rette behandling i

det offentlige sundhedsvæsen.
Individuel pris
Det er ikke kun forsikringen, der er tilpasset dig - det er prisen
også. Prisen afhænger fx af din alder og din beskæftigelse. Derfor
skal vi kende din beskæftigelse, og du skal kontakte os, når du
kommer i arbejde efter endt uddannelse.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til kundeservice på 70 33 28 28. Kundeservices
telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.00-16.00 (fre).
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid
også produktbladet om ulykkesforsikring. Det kan du hente på
tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige
forsikringsbetingelser, der gælder. Du kan altid finde dine forsikringsbetingelser på tjm-forsikring.dk/betingelser.

Personforsikring Ung - 18-24 år
Personforsikring Ung giver dig ro til at koncentrere dig om at skabe den fremtid, du ønsker - med vished for, at der bliver taget hånd om
dig, hvis der sker dig noget undervejs. Ud over dækning ved ulykke kan du også vælge tanddækning, sygdomsdækning og sundhedsdækning.

Basis

Udvidet

Super

Ulykke - grunddækning
Forhøjet erstatning
Strakserstatning
Farlig sport
Ulykke som fører af motorcykel

Ulykke - grunddækning
Forhøjet erstatning
Strakserstatning
Tandskade ved ulykke
Tyggeskade
Tandbehandling
Sygdom
Omsorg
Kritisk sygdom

Ulykke - grunddækning
Forhøjet erstatning
Strakserstatning
Tandskade ved ulykke
Tyggeskade
Tandbehandling
Sygdom
Omsorg
Kritisk sygdom
Sundhed (inkl. Tryg Lægehotline)
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Personforsikring Voksen - 25-69 år
Hvis du har en forsikring gennem dit job eller din fagforening, gælder den ofte kun i din arbejdstid og sjældent ved sygdom. Personforsikring Voksen kan udvides med dækning for Sygdom - så er du dækket hele vejen rundt.

Basis

Udvidet

Super

Ulykke - grunddækning
Forhøjet erstatning
Strakserstatning
Farlig sport
Ulykke som fører af motorcykel

Ulykke - grunddækning
Forhøjet erstatning
Strakserstanting
Tandskade ved ulykke
Tyggeskade
Tandbehandling
Sygdom
Omsorg

Ulykke - grunddækning
Forhøjet erstatning
Strakserstatning
Tandskade ved ulykke
Tyggeskade
Tandbehandling
Sygdom
Omsorg
Sundhed (inkl. Tryg Lægehotline)

Personforsikring Senior - 70+
Du kan videreføre det samme gode grundlag for dækning fra Personforsikring Voksen, dog kan dækningerne Sygdom og Tyggeskade
ikke fortsætte, når du er fyldt 70 år, og dækningen Sundhed fortsætter med ændret dækningsomfang. Du vælger selv forsikringssum,
og der sker ikke fradrag i erstatning på grund af alder, hvis du får en skade.

Basis

Udvidet

Super

Omsorg

Ulykke - grunddækning
Farlig sport
Ulykke som fører af motorcykel

Ulykke - grunddækning
Tandskade ved ulykke
Tandbehandling
Omsorg

Ulykke - grunddækning
Tandskade ved ulykke
Tandbehandling
Omsorg
Sundhed (inkl. Tryg Lægehotline og Tryg Vejviser)

Ulykke - grunddækning
Tandskade ved ulykke
Omsorg
Sundhed (inkl. Tryg Lægehotline og Tryg Vejviser)
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