HGF Forsikring
- dækker mere, end du er vant til
Som medlem af UlykkesPatientforeningen og PolioForeningen tilbyder
vi dig brede og dækkende forsikringer. Og hvis du samler dine
forsikringer hos os, får du op til 20 % rabat på dine forsikringer i
forhold til vores normale priser*.

Forsikringer, som er enkle og overskuelige
Ulykkesforsikring – For handicappede og personer med kroniske lidelser





Forsikringen dækker, hvis din lidelse er medvirkende til skadens opståen.
Du får dækket behandlingsudgifter hos fysioterapeut og kiropraktor.
Dine børn under to år er dækket gratis.
Du får dobbelt erstatning, hvis méngraden udgør 30 % eller mere.

Du kan tegne forsikringen uden helbredsoplysninger og lægeattester.

Bilforsikring - så er du godt på vej
 Du får dækket din handicapbil, uden at det koster ekstra – uanset om bilen er
ombygget.
 Du får handicapudstyr gratis med i dækningen.
 Din pris stiger ikke efter skader.
 Din pris falder efter to skadefri år, indtil du er på billigste præmietrin.
 Din pris stiger ikke, uanset hvor mange kilometer du kører.

Indboforsikring – Forsikring af de ting, der betyder noget for dig
 Du får gratis dækning af løst og fastmonteret handicapudstyr. Det kan fx være
kørestol, badestol, lift m.m.
 Du får dækket pludselige skader – fx hvis du taber din telefon.
 El-scootere kan gratis medforsikres.
 ID-sikring er gratis inkluderet i forsikringen.
Læs mere om, hvordan vores forsikringer dækker på hgf.dk.
* Rabatten gælder i 2017 og omfatter ikke hus- og ulykkesforsikring, hvor rabatten er 10 %. Aftalen gælder kun
for nye kunder, som ikke har været forsikret i HGF i de seneste 6 måneder.

Ring til os på 70 23 63 61
Kontakt en af vores kunderådgivere på 70 23 63 61, eller send en mail til
info@hgf.dk med emnet ”Medlemstilbud – UlykkesPatientforeningen eller
PolioForeningen”. Oplys gerne et tidsrum, der passer dig, så kontakter vi dig
inden for 48 timer.

5 ekstra unikke fordele,
hvis du samler dine
forsikringer hos os
1. 0 % i selvrisiko på dine forsikringer,
hvis du får en skade, mens du er uden
job.
2. 5000 kr. i hånden, hvis familiens børn
under 18 år får knoglebrud.
3. Ingen forhøjet selvrisiko på
bilforsikringen for familiens børn til og
med 25 år, når de låner husstandens bil.
4. En garanti der sikrer dig fuld
erstatning, hvis din indbosum er sat for
lavt.
5. Op til 20 % i rabat på alle dine
forsikringer.

For at blive fordelskunde skal du have
din indboforsikring og 2 af følgende
forsikringer hos os: Hus/fritidshus,
ulykkesforsikring og motorforsikring.
Samtidig skal du melde dine forsikringer
til Betalingsservice.

