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SIKrING AF FAmIlIEN
- når det Gælder livet

Som kunde i en grovvareforretning, der er tilknyttet DGF Sikring A.m.b.A´s 
kollektive ulykkesforsikring, har du og din partner automatisk en kollektiv 
dødsulykkesforsikring. 
Du kan let og billigt forbedre din og dine pårørendes situation i tilfælde af 
ulykker og dødsfald. Her kan du læse hvordan.



Kollektiv dødsulykkesforsikring

Hvem er dækket af forsikringen?
Som kunde i en grovvareforretning, der er tilknyttet DGF 
Sikring A.m.b.A´s kollektive ulykkesforsikring, har du og din 
partner automatisk en kollektiv dødsulykkesforsikring. Hvis du 
ikke er gift, men har haft fælles folkeregisteradresse med din 
partner i mindst to år, er hun eller han også dækket.

Forsikringen kan desuden dække medlemmer af et I/S eller et 
lignende fællesejerforhold, også selv om virksomheden består 
af flere end to personer. I så fald skal hver person i virksomhe-
den bare tilmelde sig forsikringen separat, og i den forbindelse 
oplyse navnene på de dækkede personer i sin husstand.

Ved et enkelt ulykkestilfælde udbetaler vi 250.000 kr. for 
hver dækket person - uanset om personen er kunde i flere 
grovvareforretninger. 

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker dødsfald, som følge af direkte ulykkestil-
fælde. Ved ulykkestilfælde forstås legems beskadigelse, som 
rammer den forsikrede ufrivilligt gennem en pludselig udefra 
kommende hændelse.

Hvor stor er erstatningen?
Erstatningen er på 250.000 kr. pr. forsikret person, dog højst 
500.000 kr. pr. medlemskab. Når man fylder 68 år, begynder 
vi at sænke erstatningen med 25.000 kr. om året, indtil man 
fylder 72. Fra da af er erstatningen på 125.000 kr. - eller 50 % 
af det oprindelige beløb - og så bliver den ikke lavere. 

Hvem får udbetalt erstatningen?
Erstatningen bliver udbetalt til afdødes ægtefælle. Hvis afdøde 
ikke er gift, bliver erstatningen udbetalt til en samlever, som i 
mindst to år har haft fælles folkeregisteradresse med afdøde. 
Hvis der heller ikke er en samlever, kan erstatningen udbetales 
til afdødes børn. Hvis afdøde ikke efterlader sig børn, bliver 
erstatningen udbetalt til afdødes arvinger.

Hvad koster forsikringen?
Forsikringen er gratis for kunder.  



Supplerende dødsulykkesforsikring

Hvem er dækket af forsikringen?
Du og din ægtefælle er dækket, når I begge har tilmeldt jer 
forsikringen. Hvis du ikke er gift, men har haft fælles folkere-
gisteradresse med din partner i mindst to år, har hun eller han 
også mulighed for at oprette forsikringen.

Forsikringen kan desuden dække medlemmerne af et I/S eller 
et lignende fællesejerforhold, også selv om virksomheden 
består af flere end to personer. I så fald skal hver person i 
virksomheden bare tilmelde sig forsikringen separat, og i den 
forbindelse oplyse navnene på de dækkede personer i sin hus-
stand.

Ved et enkelt ulykkestilfælde udbetaler vi 250.000 kr. for 
hver dækket person - uanset om personen er kunde i flere 
grovvareforretninger.

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker dødsfald, som følge af direkte ulykkestil-
fælde. Ved ulykkestilfælde forstås legems beskadigelse, som 
rammer den forsikrede ufrivilligt gennem en pludselig udefra 
kommende hændelse.

Hvor stor er erstatningen?
Erstatningen er på 250.000 kr. pr. forsikret person, dog højst 
500.000 kr. pr. kundeforhold. Når man fylder 68 år, begynder 
vi at sænke erstatningen med 25.000 kr. om året, indtil man 
fylder 72. Fra da af er erstatningen på 125.000 kr. - eller 50 % 
af det oprindelige beløb - og så bliver den ikke lavere. 

Frivillig invaliditets ulykkesforsikring

Hvem er dækket af forsikringen?
Du og din ægtefælle er dækket, når I begge har tilmeldt jer 
forsikringen. Hvis du ikke er gift, men har haft fælles folkere-
gisteradresse med din partner i mindst to år, har hun eller han 
også mulighed for at oprette forsikringen.

Forsikringen kan desuden dække medlemmerne af et I/S eller 
et lignende fællesejerforhold, også selv om virksomheden 
består af flere end to personer. I så fald skal hver person i 
virksomheden bare tilmelde sig forsikringen separat, og i den 
forbindelse oplyse navnene på de dækkede personer i sin hus-
stand.

Ved et enkelt ulykkestilfælde udbetaler vi 400.000 kr. for 
hver dækket person - uanset om personen er kunde i flere 
grovvareforretninger.

Hvornår dækker forsikringen?
Forsikringen dækker efter ulykkestilfælde, hvis en af de 
dækkede personer får varige mén, der svarer til 40 procents 
invaliditet eller mere. 

Hvem får udbetalt erstatningen?
Erstatningen bliver udbetalt til afdødes ægtefælle. Hvis afdøde 
ikke er gift, bliver erstatningen udbetalt til en samlever, som i 
mindst to år har haft fælles folkeregisteradresse med afdøde. 
Hvis der heller ikke er en samlever, kan erstatningen udbetales 
til afdødes børn. Hvis afdøde ikke efterlader sig børn, bliver 
erstatningen udbetalt til afdødes arvinger.

Hvad koster forsikringen?
Prisen står på tilmeldingsblanketten nederst i brochuren. Præ-
mien opkræves via din grovvareforretning.

Invaliditetsprocenten bliver fastsat efter reglerne i lov om 
Forsikring mod følger af en arbejdsskade § 33 stk. 1, 2 og 4 om 
erstatningen for varigt mén. Erstatningens størrelse bliver ikke 
sat ned som følge af den forsikredes alder.

Hvor stor er erstatningen?
Den maksimale forsikringssum er 400.000 kr. pr. forsikret 
person, og højst 800.000 kr. pr. kundeforhold, dækket hus-
stand eller selskab.

Forsikringen udbetaler den procentdel af forsikringssummen, 
som svarer til invaliditetsprocenten. Erstatningen kan i ganske 
særlige tilfælde udgøre 120 % af forsikringssummen.

Hvem får udbetalt erstatningen?
Invaliditetserstatningen bliver udbetalt til den tilskadekomne.

Hvad koster forsikringen?
Prisen står på tilmeldingsblanketten nederst i brochuren. Præ-
mien opkræves via din grovvareforretning.



Et samarbejde mellem DGF Sikring og Topdanmark

DGF Sikring A.m.b.A og Topdanmark har i fællesskab udviklet 
en særlig gruppeulykkesforsikring. Som kunde i en grovva-
reforretning, der er tilknyttet DGF Sikring A.m.b.A´s kollek-
tive ulykkesforsikring, har du og din partner automatisk en 
kollektiv dødsulykkesforsikring. Den dækker, hvis du eller din 
ægtefælle/samlever dør. Denne forsikring behøver du ikke at 
tilmelde dig. 

For et meget beskedent beløb kan du og din partner vælge at 
forbedre forsikringen. Den kan udvides med ekstra dødsulyk-
kesforsikring og invaliditetsforsikring. 

Det er også muligt at forsikre medlemmerne af et I/S eller 
lignende.  

Generelle oplysninger

Hvor dækker forsikringen?

A. Ulykkesforsikringen dækker overalt i Danmark, 
 Grønland og Færøerne. Ved ophold i det øvrige
 Europa dækker den i op til 3 år, i resten af verden 
 i op til 1 år.

B. Dækningen ophører, hvis udlandsopholdet varer
 længere end dette.

Hvis skaden sker
Sker der en skade, skal Topdanmark snarest muligt 
have en skriftlig anmeldelse med lægeattest. Ved 
dødsfald skal Topdanmark underrettes inden 48 timer.
Anmeldelsesskema kan rekvireres hos Topdanmark. 
Det udfyldte skema sendes til DGF Sikring A.m.b.A. 
Se adresser og telefonnumre på sidste side.

Forsikringsbetingelser
De nøjagtige betingelser for hver enkelt forsikring kan 
du få hos Topdanmark. 
Se adresse og telefonnummer på sidste side.
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Sådan tilmelder du dig

Tilmeldingskupon

Priser på gruppeulykkesforsikring

 } Kollektiv dødsulykkesforsikring: Gratis for kunder, tilmelding unødvendig.

 } Supplerende dødsulykkesforsikring: 125 kr. om året pr. dækket person. 

 } Frivillig invaliditetsulykkesforsikring: 190 kr. om året pr. dækket person.

Aflever kuponen i din grovvareforretning! 

Tilmeldingen er gældende fra 1. januar

Navn Cpr-nr.

Evt. ægtefælle/samlever Cpr-nr.

Adresse

Postnr. By

Grovvareforretning Medlemsnummer

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes:

  Supplerende dødsulykkeforsikring   Frivillig invaliditetsulykkesforsikring

Husk at tilmelde din ægtefælle/samlever! 

Udfyld tilmeldingskuponen herunder, og aflever den i din grovvareforretning. Du kan udfylde kuponen direkte på computeren og 
printe den ud. Ellers kan du printe den først og udfylde den i hånden.

Hos DGF Sikring A.m.b.a. kan du få oplyst, hvor du finder den nærmeste grovvareforretning, som er tilknyttet ordningen.

Kontaktoplysninger

DGF Sikring A.m.b.A

Kornmarken 1

8464 Galten

Telefon 88 87 50 15

Topdanmark A/S 
Erhverv 

Hedager 3
8200 Århus N 
Telefon 44 74 53 84 
www.topdanmark.dk

Topdanmark A/S 
Erhverv 

Borupvang 4
2750 Ballerup 
Telefon 44 74 36 95 
www.topdanmark.dk
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