
  

 
 
 

 

  
 

 

 
 

Sygedriftstabsforsikring Plus 

 

 

1 Hvordan beregnes ersta tning 
_________________________________________ 

1.1 Omsætning 

Ved omsætning forstås:  

Indgåede honorarer  

+ udes tående fordr inger ult imo 

 - udestående fordringer  pr imo  

+ uddebiter ingsværdien af igangværende  

    opgaver ult imo  

 - uddebiter ingsværdien af igangværende  

    opgaver pr imo  

Alle beløb er ekskl. mo ms.  

 
1.2 Opgørelse af tab  

Opgørelse skal ske på et sær ligt skema udarbejdet af 

Codan. 

 

Tabet som f ølge af nedgang i omsætningen opgøres  

som forskellen mellem v irksomhedens: 

 forventede omsætning ( ekskl. mo ms)  

og 

 kons taterede omsætning (ekskl. mo ms)  

fra dette beløb trækkes sparede omkos tninger og 

ydelser fra anden s ide (lønindtægter  under  sygdom, 

offentlige sygedagpenge m.v.)   

Til beløbet lægges r imelige omkos tninger, der efter 

samråd med Codan afholdes i henhold til pkt. 1.5 - dog 

kun i det o mf ang, de har  v irkning i ers tatningsperioden .  

Codans  samlede ydelse - inkl. disse omkostninger - 

kan aldrig blive større, end hv is de under  pkt. 1.5 

nævnte f oranstaltninger  ikke var  foretaget.  

1.3 Virksomhedens oms ætning  

Udgangspunktet for erstatningsberegningen er  

virksomhedens -  og ikke den uarbejdsdygtiges  – 

forventede henholdsv is konstaterede omsætning.  

 

Hvis  virksomhedens nedgang i omsætningen 

overs tiger den uarbejdsdygtiges nedgang, anvendes 

dog den uarbejdsdygtiges omsætningstal.  

1.4 Forventet oms ætning  

Den forventede omsætning i ers tatningsperioden 

fastsættes t il den faktis k kons taterede omsætning i 

samme per iode året f ør.  

 

 

 

Dette beløb reguleres med gennemsnittet af den 

kons taterede omsætningsudv ikling i de 3 regnskabsår , 

der  ligger  umiddelbart forud for det regnskabsår , hvor  

uarbejdsdygtigheden indtrådte.  

1.5 Rimelige omkostninger   

Når  skadebegrænsende omkostninger er aftalt med 

Codan, betaler Codan disse eks traudgifter .  

        

Er der tale om udgifter til v ikar, dækkes de faktis ke 

udgifter.  

 

For ekstraarbejde der udføres af  medarbejdere, der er 

omfattet af overenskomst, udgør aflønningen for den 

ekstra indsats det overenskomstmæssigt aftalte.  

 

For indehavere og andre der ikke er omfattet af 

overenskomst, svarer aflønningen til deres sædvanlige 

personlige indtjening ved en omsætning, af samme 

størrelse som den præsterede meromsætning. 

1.6 Ne ds ættelse af erstatningen fra alder 65 år  

Hvis  den fors ikrede på t idspunktet for 

uarbejdsdygtighedens indtræden er  fyldt 65 år , 

nedsættes  ers tatningen, opgjort i 

overensstemmelse med ovens tående, efter 

følgende regler:  

Fy ldt 65 år: Erstatningen udgør 80 % af det opgjorte 

tab 

Fy ldt 66 år: Erstatningen udgør 60 % af det opgjorte 

tab 

Fy ldt 67 år: Erstatningen udgør 40 % af det opgjorte 

tab 

Fy ldt 68 år: Erstatningen udgør 20 % af det opgjorte 

tab 

Fy ldt 69 år: Dækningen er bortfaldet  

1.7 Dokumentation  

For at sikre virksomheden korrekt erstatning, skal der  
indsendes dokumentation f or alle pos ter  i 
erstatningsopgørelsen, det v il som minimum sige:  
 

 de seneste 3 årsregnskaber  
 månedsopgørelser , der  viser virksomhedens  

omsætning i sygeperioden og månedsopgørelser 
for samme periode året før  

 dokumentation for  aftalte o mkos tninger  
 dokumentation for  offentlige sygedagpenge  

1.8 A conto erstatning  

Ved uarbejdsdygtighed, der  strækker  sig ud over 2 
måneder , kan der  mod fornøden dokumentation 
udbetales  a conto erstatning.  



 

 
 
 

 

 

1.9 Sagk yndig bistand ved opgørelsen  

Udgifter t il sagkyndig regnskabsbistand i forbindelse 

med opgørelsen kan medregnes  med indtil 10.000 kr., 

+ mo ms. 

 
2 Forsikringstid og erstatningsperiode 
_________________________________________ 
 

2.1 Forsikringstiden  

Forsikr ings tiden er perioden mellem forsikr ingens   

begyndelsesdato og udløbsdato eller for sikringens 

eventuelle t idligere ophør.  

I forsikr ingstiden indgår  den enkelte forsikredes 

omsætningsdel i beregningsgrundlaget efter pkt. 5 i 
tidsrummet mellem indtræden (pkt. 3) og udtræden  
(pkt. 4).  

2.2 Erstatningsperioden  

Erstatningsper ioden begynder ved uarbejdsdygtighed 
ud over 3 på hinanden f ølgende uger. Tabet som følge 

af de 3 førs te ugers  uarbejdsdygtighed er således  ikke 
omf attet af for sikr ingen.  

Erstatningsper ioden ophører på det tidligste af følgende 
tidspunkter :  

 ved forsikredes raskmelding 
 hvis  ansættelsesforholdet for  forsikrede ophører i 

sygeper ioden 
 med udgangen af den måned, hvor forsikrede 

opnår den i policen anf ørte udløbsalder   

 ved forsikredes død 
 senest 52 uger efter uarbejdsdygtighedens 

indtræden. 

Bliver fors ikrede efter  raskmelding på ny uarbejdsdygtig 

på grund af samme lidelse, beregnes ny karens på 3 
uger ikke, hvis  tilbagefaldet sker inden 3 måneder  efter 
raskmelding.  

Erstatningsper ioden kan for samme lidelse under alle 
omstændigheder  maks imalt andrage 49 uger  i hele 

forsikr ingens løbetid.  

 
3 Tilmelding af nye forsikrede  
_________________________________________ 

3.1 Nye personer skal tilmeldes 

Personer  i virksomheden, der præs terer en personlig 
omsætning, og som ønskes  omf attet af fors ikringen skal 
tilmeldes.  
 

3.2 Begæring og helbredsoplysninger  
Ved kontakt til Codan får forsikr ingstageren udleveret 
en begæring, der skal underskr ives. Samtidig udleveres   
en helbredserklær ing, der skal udfyldes af den person, 

der  ønskes omf attet af forsikr ingen, og en 
helbredsattest, der skal udfyldes af den pågældendes 
sædvanlige læge.  

 
3.3 Accept  og ikr afttr æden  

Codan vurderer fors ikringsbegær ing og 

helbredsoplysninger og afgør , om dækning kan 

accepteres  på grundlag af dette.  

 

 

Kan forsikr ingen ikke uden videre accepteres på 
grundlag af begær ingen og de oplysninger, der er 
indsendt hermed, får  den forsikr ingssøgende med-

delelse om, hv ilke supplerende oplysninger, der skal  
indsendes , og inden for hvilken frist indsendelse skal 
ske.  

Kan Codan antage forsikr ingen på grundlag af 

begær ingen og rettidigt indsendte supplerende 

oplysninger, begynder Codans  ansvar fra det t idspunkt 

Codan modtog begær ingen, med mindre et senere 

tidspunkt er aftalt.  

Kan Codan kun tilbyde at antage forsikr ingen på andre 

vilkår, får  forsikr ingssøgende besked om på hvilke 

vilkår. Fors ikr ingssøgende (hv is denne ikke er 

forsikr ings tager) skal skr iftligt acceptere, at 

forsikr ings tageren orienteres om på hv ilke 

helbredsmæss ige v ilkår  forsikr ingsaftalen kan indgås.  

Accepterer forsikr ingssøgende dette, sendes den 

helbredsmæss ige klausul t il forsikr ingstageren t il 

accept. Accepterer  forsikr ingstageren t ilbuddet inden 

for den fas tsatte frist, begynder  Codans ansvar fra 

accepten modtages af Codan.  

Accepterer den fors ikringssøgende ikke, at 

forsikr ings tageren orienteres om på hv ilke 

helbredsmæss ige v ilkår  forsikr ingsaftalen kan indgås, 

kan forsikr ing for den forsikr ingssøgende ikke tegnes.  

3.4 Urigtige oplysninger  

Codan forudsætter , at de oplysninger, der afgives ved 
forsikr ingens tegning eller ved dennes senere 
ikrafttræden, er i nøje overensstemmelse med 

sandheden.  

Er der  afgivet urigtige oplysninger af betydning for 
forsikr ingsforholdet, gælder  reglerne i Lov om 

forsikr ingsaftaler , som kan medf øre helt eller  delv ist 
bor tfald af forsikringen.  

Oplysninger afgivet af forsikrede, anses  ligeledes 

som afgivet af forsikr ingstageren.  

 
4 Afmelding og udtræden af forsikringen  
_________________________________________ 

4.1 Arbejdsmæssig tilknytning ophører  
Forsikrede, hvis arbejdsmæss ige tilkny tning t il 
forsikr ings tageren ophører, skal af meldes  forsikr ingen 
og udtræder på fratrædelsesdagen. 

 
4.2 Udtr æden på grund af  alder 
Forsikrede udtræder under alle omstændigheder  af 
forsikr ingsaftalen med udgangen af den måned, hvor 

forsikrede opnår den i policen anf ørte udløbsalder.  
 

5 Beregning af præmie og regulering  
_________________________________________ 

5.1 Første års pr æmie  

Første års  præmie er en forskudspræmie, der 

beregnes på grundlag af de oplysninger 

forsikr ings tageren afgiver om v irksomhedens  

omsætning på tegningstidspunktet.  



 

 
 
 

 

 

Det er alene omsætningen for de personer, der  skal 

omf attes af forsikringen, der skal oplyses, og som 

dermed danner grundlag f or beregning af præmie og 

erstatning.  

Har de fors ikrede omsætning eller anden indtje ning, 

der ikke fremgår af reguler ingsoplysninger ne, f.eks. 

underv isningshonorar eller  andre honorarer, der 

udbetales direkte t il den pågældende, indgår denne 

indtjening således  hverken i præmie-  eller 

erstatningsberegningen.  

5.2 Årlig pr æmieregulering  

Der sker præmiereguler ing hver t år pr . hovedforfald.  

 

Reguleringen sker på grundlag af Codans  t il enhver t id 

gældende tarif for  Sygedr iftstabsfor sikring.  

 

Til brug for reguler ingen er f orsikrings tageren pligtig t il 

hvert år  at indsende o msætningsoplysninger f or de 

forsikrede.   

 

Fors ikr ings tageren indestår  for, at de oplys te  

omsætnings tal er  korrekte. Er  dette ikke t ilfældet, v il 

det i tilfælde af for lav t oplys te omsætningstal medf øre 

underfors ikr ing, og dermed få indflydelse på en ev t. 

erstatnings  størrelse. 

 

De endelige omsætnings oplysninger anvendes t il at  

beregne forskellen mellem den betalte 

forskuds præmie, og den præmie, der skal betales  for 

det foregående år. Forskellen t illægges henholdsv is  

fratrækkes  den nye præmie.  

Indtil den endelige præmie kan beregnes , opkræves  

en forskudspræ mie for det f ølgende fors ikr ingsår,  

baseret på det foregående års 

omsætningsoplysninger .  

 

Hv is Codan ikke modtager  omsætningsoplysninger 

inden for  de frister Codan f astsætter , foretager Codan 

skøns mæss ig reguler ing af foregående års 

omsætnings tal med 10 %.  

 

Modtager  Codan i gentagne tilfælde ikke 

omsætnings oplysningerne inden for  de af Codan 

fastsatte fris ter, er  Codan berettiget t il at ops ige 

forsikr ingsaftalen med 1 måneds varsel t il den f ørs te i 

en måned.  

5.2 M aksim al forsikringssum  

Fors ikr ingen kan maks imalt tegnes med en 

forsikr ingssum f or den enkelte f orsikrede på  

5.000.000 kr.  

 

Denne maks imale fors ikringssum reguleres ikke.  

 

Viser det s ig i en skadesituation, at en fors ikret har en 

forventet o msætning (efter  fradrag for forventet 

varekøb og andre produktionsafhængige 

omkostninger), der  over  en 12 måneders  per iode 

forventes at overstige 5.000.000 kr., fas tsættes  

erstatningen forholds mæssigt mellem den forventede 

omsætning i denne per iode og 5.000.000 kr.  

 

 

 


