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2022



2 3

En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, 
hvis du kommer ud for en ulykke i din 
fritid. Fritidsulykkesforsikringen er 
en kollektiv ordning, hvilket betyder, 
at alle forsikres til samme lave pris 
- uanset alder, køn eller eventuel 
sygdom/invaliditet.  
 
Hvad dækker forsikringen?
Fritidsulykkesforsikringen dækker 
personskade sket ved et ulykkestil-
fælde. 
 
Hvem er omfattet af forsikringen?
Føroya Fiskimannafelag har indgået 
aftale med Alka om kollektiv Fritids-
ulykkesforsikring for medlemmerne 
og den er en del af dit medlemsskab. 

Forsikringen dækker i fritiden - uan-
set hvor i verden du befinder dig. 

Dækningen fremgår af oversigten 
side 4, men der henvises i øvrigt til 
forsikringsbetingelserne på  
fiskimannafelag.fo
 
Hvornår er du dækket?
Du er dækket straks fra optagelse 
som medlem af Føroya Fiskiman-
nafelag.  
 
Det er en betingelse for forsikrings-
dækningen, at du er ajour med din 
kontingentbetaling til Føroya Fiski-
mannafelag og præmien til Fritids-
ulykkesforsikringen.

Hvad er en fritidsulykkesforsikring?

http://www.fiskimannafelag.fo
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Hvornår ophører dækningen?
Forsikringen ophører straks, hvis du 
melder dig ud eller slettes af Føroya 
Fiskimannafelag.  
 
Udvidet dækning for dig 
Alka har udvidet dækning på ulyk-
kesforsikringen i form af en bredere 
definition på, hvad en ulykke er. Den 
lyder: “En pludselig hændelse, der 
forårsager personskade”. 

Det betyder, at Føroya Fiskimanna-
felags Fritidsulykkesforsikring har en 
bredere dækning og, at du derved er 
langt bedre dækket. 

På side 7 kan du se nogle eksempler 
på, hvordan Fritidsulykkesforsikrin-
gen dækker.
 

SOM FØROYA  
FISKIMANNAFELAG 

MEDLEM ER DU  
DÆKKET I FRITIDEN
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Ved invaliditet:

Hvis et ulykkestilfælde medfører en méngrad på mindst 5%, udbetales der mén-
erstatning. Erstatningen udgør lige så mange procent af invaliditetssummen, som 
méngraden er fastsat til. Til bedømmelse af méngraden anvendes Arbejdsmarke-
dets Erhvervssikrings méntabel: 540.000 kr.

Forsikringssummen for efterlønsmodtagere og førtidspensionister over 60 år og 
medlemmer, der har opnået folkepensionsalderen.

 
270.000 kr.

Tillægserstatning:

Hvis du på ulykkestidspunktet ikke er fyldt 65 år, ydes der tillægserstatning, når 
méngraden fastsættes til 30% eller derover. Det betyder, at din erstatning fordobles. 
Den samlede erstatning ved 100% mén kan maksimalt udgøre: 1.080.000 kr.

Tandskade:

Hvis du som følge af et ulykkestilfælde beskadiger dine tænder dækkes rimelige og 
nødvendige udgifter til tandlægebehandling, når skaden er anerkendt af Alka.

Rimelige og 
nødvendige udgifter

Følgeudgifter:

Herunder dækkes visse følgeudgifter i forbindelse med et ulykkes til fælde. 
Følgeudgifterne dækkes maks. med indtil 2% af invaliditetssummen pr. skade,  
når skaden er anerkendt af Alka: 

Udgifterne dækkes kun, såfremt der ikke opnås dækning fra anden side.

Op til 10.800 kr.

Pensionister og arbejdsledige:

Er som hovedregel dækket hele døgnet.  

Sådan er du dækket 

Gældende fra 1. januar 2022

Du kan se de præcise dækninger og vilkår i forsikringsbetingelserne, som du finder på 

fiskimannafelag.fo

http://www.fiskimannafelag.fo
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Trafikuheld
En dag da Petur var på vej til arbejde i 
sin bil, blev han ramt af en anden 
bilist.

Petur fik kraniebrud og brækkede 
ryggen og fik så alvorlige gener efter 
ulykken, at han blev erklæret 100% 
invalid.

Derfor fik han udbetalt 1.080.000 kr. 
fra sin ulykkesforsikring. Invaliditets-
summen var på 540.000 kr., men da 
han var mere end 30% invalid og 
under 65 år, fik han udbetalt dobbelt 
erstatning.

Petur havde også en del udgifter til 
medicin. De blev betalt af den anden 
bilists ansvarsforsikring sammen 
med erstatning for svie og smerte.

Tanden knækkede
En dag sad Janus og legede med sin 
søn hjemme i stuen. Pludselig 
kommer sønnen til at ramme Janus 
på munden med noget legetøj, 
hvorved en af hans tænder knækker.

Der var tale om en af Janus sunde 
tænder, som ikke havde været be- 
handlet før. Derfor fik Janus betalt 
hele udgiften til tandbehandling.

Vred om
Lørdag skal Hans lige prøve børne-
nes trampolin, og da han gør et hop, 
lander han forkert på benet med det  
resultat, at han får en vridskade i 
ryggen. 

Føroya Fiskimannafelag’s ulykkesfor-
sikring dækker vridskader, derfor får 
Hans erstatning fra forsikringen.

Lægen vurderer Hans’ méngrad til 
5%, hvilket giver ham en erstatning 
på 27.000 kr. 

Eksempler på erstatning
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Tænk på en ulykkesforsikring som 
noget positivt, den sikrer nemlig dig, 
hvis uheldet er ude. 

Hvordan anmeldes?
Ved ulykkestilfælde skal du kontakte 
Føroya Fiskimannafelag’s kontor, som 
udleverer en skadeanmeldelse. Denne 
skal i udfyldt stand sendes til Alka. 
Du kan også anmelde ulykkestilfælde 
direkte til Alka på 70 12 14 16, hvor du 
får rådgivning om det videre forløb.

Hvad får jeg, hvis uheldet er ude? 
Ved ulykkestilfælde dækker din 
Føroya Fiskimannafelag Fritidsulyk-
kesforsikring således:

•   Ved invaliditet op til 540.000 kr.  
(afhænger af méngraden).

•  Ved invaliditet, hvor méngraden fast-
sættes til mindst 30%, og forsikrede 
er under 65 år på ulykkestidspunktet, 
kan der være tale om dobbeltdækning 
(maksimalt 1.080.000 kr). 

•  Der udbetales erstatning allerede  
 fra 5% méngrad og udbetalingen  
 er altid kontant og skattefri.   

Bestående sygdom og invaliditet
En i forvejen bestående sygdom eller 
invaliditet giver ikke ret til erstatning 
og kan ikke bevirke, at méngraden 
fastsættes højere, end hvis en sådan 
sygdom eller invaliditet ikke eksiste-
rede. F.eks. vil en tidligere skade på et 
knæ ikke blive erstattet. 

Derimod vil forværringen af knæska-
den som følge af den nye ulykke blive 
erstattet, hvis forværringen er på 5% 
eller derover i méngrad.

Hjælp til tandlæge-, kiropraktor- og 
fysioterapeutbehandling
Ved tandskader, hvor Alka har aner-
kendt skaden, dækkes rimelige og 
nødvendige udgifter til tandlæge-
behandling. 
 
Alka dækker også behandlingsudgif-
ter til fysioterapeut og kiropraktor. 
Alka skal altid godkende dækningen 
inden du bliver behandlet. 
Beløbet kan maksimalt udgøre 10.800 
kr. pr. skade.

Et økonomisk plaster på såret, hvis  
uheldet er ude 
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Tab af hørelsen på 
ét øre 10% =     54.000 kr. Tab af synet på ét øje   20% =   108.000 kr.

Tab af hørelsen på 
begge ører 75% =  405.000 kr.* Tab af synet på begge 

øjne 100% =   540.000 kr.*

Tab af højre arm 70% =  378.000 kr.* Tab af venstre arm   65% =    351.000 kr.*

Tab af højre hånd 60% =  324.000 kr.* Tab af venstre hånd   55% =    297.000 kr.*

Tab af tommel 25% =   135.000 kr. Tab af pegefinger   10% =      54.000 kr.

Tab af fod 30% =   162.000 kr.* Tab af ben   65% =    351.000 kr.*

Er méngraden 30% eller derover, vil personer under 65 år få den dobbelte erstatning i forhold 
til de med ”*” anførte summer.

Eksempler på erstatning ved forsikringssum på 540.000 kr.



MERE VÆRDI 
I DIT

MEDLEMSKAB

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring i 
Alka er en særlig medlemsfordel.

Har du spørgsmål vedrørende medlemskab af 
Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring, 
kan du henvende dig til Føroya Fiskimanna-
felag. 

Ved andre spørgsmål kan du henvende 
dig til Alka på telefon +45 70 12 14 16.

Vi ønsker, at du skal være tilfreds 
Hvis du er utilfreds med en afgørel-
se, Alka har truffet i en konkret sag, 
kan du klage til os. Når vi har mod-
taget din klage, undersøger vi sagen 
med det samme. Vores målsætning 
er at give dig et hurtigt svar.

Hvis vi efter en klagesag stadig ikke er 
enige, har du mulighed for at gå videre 
med sagen til Ankenævnet for Forsikring 
(mod et mindre gebyr).  

Endnu en medlemsfordel

Alka Forsikring
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup
Telefon 70 12 14 16
alka@alka.dk
alka.dk

Føroya Fiskimannafelag
Bryggjubakki 14-16
Postboks 58 
FO-110 Tórshavn
fo-fisk@olivant.fo
fiskimannafelag.fo
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http://www.alka.dk
http://www.fiskimannafelag.fo

