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CS FORSIKRING 2019

Heltidsulykkesforsikring

Tryg ulykkesforsikring og Tryg tandforsikring

CS MEDLEMSFORSIKRING
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Heltidsulykkesforsikring
Forsikringen er tegnet i TRYG, - policenr. 682-100.000.778 - og dækker alle CS
medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.
Dette er et uddrag af forsikringsbetingelserne og erstatter derfor ikke disse.

Forsikringsdækning
Forsikringssum kr. 1.000.000.
Udbetaling fra 5% invaliditetsgrad og dobbelterstatning ved mén fra 30%.
Hvad dækker forsikringen
Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig
hændelse, der forårsager personskade.
Eks.
- Faldulykker
- Personskade ved færdselsuheld (også fører på motorcykel/scooter/45-knallert)
- Vridskader under sport
- Skader som følge af farlig sport, sket efter den 01.01.2018, er omfattet
- Arbejdsulykke, sket efter den 01.01.2017, er omfattet.

Tandbehandling
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter som følge af en ulykke, hvis
udgifterne ikke dækkes af anden vej, fx den offentlige sygesikring eller en
arbejdsskadeforsikring.
Hvis tanden eller tændernes tilstand før ulykkestilfældet var forringet, kan
erstatningen nedsættes eller bortfalde. Med forringet menes fyldninger, sygdom,
rodbehandling, slid, paradentose mv.
Tandskade opstået ved spisning eller tygning er ikke dækket på ulykkesforsikringen.

Øvrige behandlingstyper som følge af ulykke hos

• fysioterapeut
• kiropraktor
• zoneterapeut
• akupunktør
• kranio-sekral terapeut
i det omfang, udgifterne ikke betales på anden vis, f.eks. af den offentlige sygesikring
eller af arbejdsskadeforsikringen.
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Fastsættelse af invaliditetsgrad
Invaliditetsgrad (méngrad) fastsættes efter Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES)
méntabel.
På AES’ hjemmeside, www.aes.dk, ligger oplysninger om méngrad samt den
gældende méntabel.
Eksempler på beregning af erstatninger ved forskellige méngrader

Invaliditetsgrad
5%
30%
100%

Tillægserstatning
0%
30%
100%

Samlet % erstatning Samlet erstatning
5%
60%
200%

50.000 kr.
600.000 kr.
2.000.000 kr.

Følgende undtagelser fra dækningen
1. Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller bestående lidelse.
2. Straks erstatning ved knoglebrud og lignende
3. Følger af ulykkestilfælde forårsaget af sikrede:
• med vilje,
• ved grov uagtsomhed,
• ved selvforskyldt beruselse,
• ved påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer
4. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde og følgerne af et ulykkestilfælde,
der skyldes udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande
herunder borgerkrig.
Dog gælder, at såfremt en sikret person, under udsendelse/besøg/møde i et
krigsområde eller andre tilsvarende urolige områder, skulle blive ramt at et
ulykkestilfælde, vil de skader som almindeligvis også ville være sket under
ferie eller ophold i Danmark, også være omfattet af forsikringen.

Bemærk
Erstatning for skadeslidtes ting samt svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og
udgifter til medicin er ikke omfattet af forsikringen.
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Anmeldelse af ulykke
Skadeanmeldelsen finder du på www.cs.dk under forsikring – medlemsforsikring.
Efter udfyldelse fremsendes anmeldelsen til CS forsikring, Snorresgade 15, 2. 2300
København S eller kirsten@cs.dk
Anmeldelsen bliver påtegnet og anlagt i Tryg, hvorfra skadesbehandlingen foregår.

Geografisk dækning
Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning i alle EU-medlemslande inkl. Norden og
Grønland.
Resten af verden er dækket under rejser og ophold i indtil 12 måneder.

Tilsyn og garantifond
Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for
skadeforsikringsselskaber.

Klagemuligheder
Er du ikke enig i Tryg Gruppeforsikrings afgørelse, så kontakt afdelingen.
Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte
Trygs klageansvarlige afdeling, Postkode j22, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
telefon 44 20 42 91 E-mail: Kvalitet@tryg.dk
Kan der ikke opnås en tilfredsstillende ordning med Tryg Kvalitetsafdeling, kan du
klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1. 1572 København V
telefon 33 15 89 00 (kl. 10-13) E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Tryg
Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr.
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved
danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.
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Tandforsikring
Forsikringen er trådt i kraft pr. 01.01.2019 og tegnet i TRYG, med policenr. 644-324.
Forsikringen er obligatorisk og er en del af medlemsforsikringen. Den dækker alle CS
medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.

Forsikringssum og selvrisiko
Forsikringen har en årlig forsikringssum pr. person på kr. 30.000 uanset antallet af
behandlinger. Forsikringen har en årlig selvrisiko på kr. 995,- uanset antallet af
behandlinger. Summen og selvrisikoen er gældende fra 01. januar til 31. december
2019.

Hvad dækker forsikringen
Med Trygs Tandforsikring, udbetales der et fast beløb til hver behandlingstype. Det
betyder, at du altid ved, hvad du kan få i erstatning før hver behandling.
Forsikringen dækker fx
• Tandfyldninger
• Røntgen
• Bedøvelser
• Rodbehandlinger
• Kirurgi
• Kroner/broer
• Implantater

Tandforsikringen er udvidet med
•

Paradentose og bideskinne
Forsikringen er udvidet, så den dækker behandling af paradentose og op til tre
bideskinner pr. år.

Se en oversigt over alle de behandlinger, der gives erstatning til, på www.cs.dk under
forsikring – tandforsikring.
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Hvad dækker forsikringen ikke
Det er ikke alle behandlinger, der er dækket på forsikringen. Behandlingsbehovet
skal altid være opstået i forsikringstiden, og der dækkes ikke skader, behandlinger
der er kendte, eller som man burde kende til, fx behandlinger som tandlægen har
anbefalet, og som fremgår af tandlægejournalen, de sidste 6 måneder, før den dato
hvor forsikringen er trådt i kraft for det enkelte medlem.

Derudover dækker forsikringen ikke
Kosmetiske behandlinger hos tandlægen, fx tandblegning og
tandregulering.
• Forebyggende tandbehandling, fx tandrensning og tandeftersyn.
•

Sådan bruger du Tandforsikringen
Det er helt enkelt at bruge Tandforsikringen:
1.

Tag til tandlægen og modtag behandling – vi skal ikke godkende
behandlingen.

2.

Betal regningen hos tandlægen

3.

Send regningen til trygtand@tryg.dk og HUSK følgende
- vedhæfte regningen
- oplyse dit navn, cpr-nummer
- oplys at du kommer fra CS - Centralforeningen for Stampersonel
- forsikringens police nr. 644-324.

Dette er et uddrag af forsikringsbetingelserne og erstatter derfor ikke disse.
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Fælles bestemmelser for ulykkesforsikring og tandforsikring
Oprettelse
Alle CS medlemmer som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat
kontingent er forsikret. Det kræver ikke tilmelding ved indmeldelsen.
Medlemskab af CS skal være indgået før det 60. år.

Præmien i 2019
Forsikringspræmien, der udgør kr. 80,- pr. måned, betales sammen med det
månedlige CS kontingent (lønkode 8950).

Skatteforhold:
Præmien kan ikke fratrækkes den selvangivne indkomst, hvorfor kontingentet
reduceres med præmiebeløbet, inden dette indberettes til selvangivelsen.
Erstatningen udbetales fuldt ud, dvs. uden fradrag af skat eller afgift.

Orlov
Forsikringen kan fortsætte under orlov, såfremt medlemmet overfor CS udtrykker
ønske herom. Der skal betales fuldt eller nedsat medlemsskab til CS under orlov.

Ophør
Ved udmeldelse af CS ophører forsikringsdækningen med udgangen af den
kalendermåned, hvori kontingentbetalingen ophører.

Bemærkning
Denne forsikringsfolder orienterer om forsikringsdækning m.v. og er et uddrag af
gruppeaftalen og de tilhørende forsikringsbetingelser. Ved uoverensstemmelser er
gruppeaftalen gældende.

