Sygedriftstabsforsikring Plus

1 Hvordan beregne s ersta tni ng
_________________________________________
1.1 Om sætning
Ved oms æ tning forstås:
Indgåede honor ar er
+ udes tående for dr inger ultimo
- udestående for dringer pr imo
+ uddebiter ingsv ær die n af igangv ærende
opgav er ultimo
- uddebiter ingsv ærdien af igangvær ende
opgav er pr imo
Alle beløb er eks kl. mo ms.
1.2 Opgørelse af t ab
Opgør els e s kal s ke på et s ær ligt s kema udarbejdet af
Codan.
Tabet s om f ølge af nedgang i omsæ tningen opgøres
som fors kellen mellem v ir ksomhedens:



forventede oms ætning ( eks kl. mo ms)
og
kons tater ede omsæ tning (eks kl. mo ms)

fra dette beløb tr æ kkes s par ede omkos tninger og
ydels er fra anden s ide (lønindtægter under sygdom,
offentlige sy gedagpenge m.v.)
Til beløbet læ gges 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 ir kning i ers tatnings perioden .
Codans s amlede ydelse - inkl. diss e omkostnin ger kan aldrig blive størr e, end hv is de under pkt. 1.5
næv nte f oranstaltninger ikke var foretaget.
1.3 Virksom hedens om s æt nin g
Udgangs punktet for erstatnings beregningen er
vir ksomhedens - og ikke den uar bejdsdy gtiges –
forventede henholdsv is konstaterede omsæ t ning.
Hvis vir ks omhedens nedgang i oms ætnin gen
overs tiger den uar bejdsdy gtiges nedgang, anv endes
dog den uar bejds dygtiges oms ætningstal.
1.4 Forventet om s ætning
Den forv entede oms ætning i ers tatnings perioden
fastsættes til den faktis k kons tater ede oms ætning i
samme per iode år et f ør.

Dette beløb reguler es med gennems nittet af den
kons tater ede oms ætningsudv ikling i de 3 r egns kabsår ,
der ligger umiddelbart forud for det r egns kabs år , hvor
uar bejds dy gtigheden indtr ådte.
1.5 Rim elige om kostnin ger
Når s kadebegr æns ende omkostninger er aftalt med
Codan, betaler Codan diss e eks traudgifter .
Er der tale om udgifter til v ikar, dæ kkes 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 omsæ tning, af samme
størrelse som den præsterede meromsæ tning.
1.6 Ne ds ættelse af erstatningen fra alder 65 år
Hvis den fors ikr ede på tidspunktet for
uar bejds dy gtighedens indtr æ den er fyldt 65 år ,
neds ættes ers tatningen, opgjort i
over ensstemmels e med ovens tående, efter
følgende r egler:
Fy ldt
tab
Fy ldt
tab
Fy ldt
tab
Fy ldt
tab
Fy ldt

65 år: Erstatningen udgør 80 % af det opgjorte
66 år: Erstatning en udgør 60 % af det opgjorte
67 år: Erstatningen udgør 40 % af det opgjorte
68 år: Erstatningen udgør 20 % af det opgjorte
69 år: Dæ kningen er bortfaldet

1.7 Dokum ent atio n
For at sikr e vir ks omheden korr ekt erstatning, s kal der
inds endes dokumentation f or alle pos ter i
erstatnings opgør elsen, det v il som minimum sige:





de seneste 3 årsr egns kaber
månedsopgør elser , der vis er vir ks omhedens
omsæ tning i sy geperioden og måneds opgør els er
for samme periode år et før
dokumentation for aft alte o mkos tninger
dokumentation for offentlige sy gedagpenge

1.8 A cont o erstatn ing
Ved uar bejds dygtighed, der str æ kker sig ud ov er 2
måneder , kan der mod for nøden dokumentation
udbetales a conto erstatning.

1.9 Sagk ynd ig bistand ved opg ørelsen
Udgifter til sagky ndig r egns kabsbistand i forbindels e
med opgør elsen kan med regnes med indtil 10.000 kr.,
+ mo ms.

Kan forsikr ingen ikke uden videre acc epter es på
grundlag af begær ingen og de oplys ninger, der er
indsendt her med, får den forsikr ingss øgende meddelels e om, hv ilke s uppler ende oplysninger, der s kal
indsendes , og inden for hvilken frist inds en dels e s kal
ske.

2 Forsi kringstid og erstatningsperiode
_________________________________________
2.1 Forsikringstiden
Forsikr ings tiden er perioden mellem forsikr in gens
begyndels es dato og udløbsdato eller for sikringens
eventuelle tidligere ophør.
I forsikr ingstiden indgår den enkelte forsikredes
omsætnings del i ber egnings grundlaget efter pkt. 5 i
tidsrummet mellem indtr æden ( pkt. 3) og udtræ den
(pkt. 4).
2.2 Erst atningsperioden
Erstatningsper ioden begy nder v ed uar bejdsdy gtighed
ud ov er 3 på hinanden f ølgende uger. Tabet s om følge
af de 3 førs te ugers uar bejds dy gtighed er s åledes ikke
omf attet af for sikr ingen.
Erstatningsper ioden ophør er på det tidligste af følgende
tidspunkter :






ved forsikr edes r as kmelding
hvis ansæ ttels esforholdet for forsikr ede ophører i
sygeper ioden
med udgangen af den måned, hv or forsikr ede
opnår den i policen anf ørte udløbs alder
ved forsikr edes død
senest 52 uger efter uarbejds dygtighedens
indtr æden.

Bliv er fors ikr ede efter ras kmelding på ny uarbejds dygtig
på gr und af samme lidels e, beregnes ny kar ens på 3
uger ikke, hvis tilbagefaldet s ker inden 3 måneder efter
ras kmelding.
Erstatningsper ioden kan for s amme lidelse under alle
omstæ ndigheder maks imalt andrage 49 uger i hele
forsikr ingens løbetid.

3 Tilmelding af nye forsikrede
_________________________________________
3.1 Nye personer skal tilm eldes
Personer i vir ks omheden, der præs ter er en personlig
omsætning, og s om øns kes omf attet af fors ikringen s kal
tilmeldes.
3.2 Beg æring og helbredsoplysnin ger
Ved kontakt til Codan får forsikr ingstager en udlev er et
en begæring, der s kal unders kr iv es. Samtidig udlever es
en helbr eds er klær ing, der s kal udfyldes af den pers on,
der øns kes omf attet af forsikr ingen, og en
helbredsattest, der s kal udfyldes af den pågæ ldendes
sædv anlige læge.
3.3 Accept o g ikr afttr æd en
Codan v ur der er fors ikringsbegær ing og
helbredsoplysninger og afgør , om dæ kning kan
accepteres på grundlag af dette.

Kan Codan antage forsikr ingen på grundlag af
begær ingen og rettidigt indsendte s uppler ende
oplysninger, begynder Codans an svar fra det tidspunkt
Codan modtog begær ingen, med mindr e et s ener e
tidspunkt er aftalt.
Kan Codan kun tilby de at antage forsikr ingen på andr e
vilkår, får forsikr ingss øgende bes ked om på hvilke
vilkår. Fors ikr ingss øgende ( hv is denne ikke er
forsikr ings tager) s kal s kr iftligt acceptere, at
forsikr ings tageren orienteres om på hv ilke
helbreds mæss ige v ilkår forsikr ingsaftalen kan indgås.
Accepter er forsikr ingss øgende dette, s endes den
helbreds mæss ige klaus ul til forsikr ingstager en til
accept. Accepterer forsikr ingstager en tilbuddet inden
for den fas tsatte frist, begynder Codans ansv ar fra
ac cepten modtages af Codan.
Accepter er den fors ikringss øgende ikke, at
forsikr ings tageren orienteres om på hv ilke
helbreds mæss ige v ilkår forsikr ingsaftalen kan indgås,
kan forsikr ing for den forsikr ingss øgende ikke tegnes.
3.4 Urigtige o plysninger
Codan for udsætter , at de oplysninger, der afgi ves v ed
forsikr ingens tegning eller v ed dennes s ener e
ikrafttr æden, er i nøje ov erensstemmels e med
sandheden.
Er der afgiv et urigtige oplysninger af betydning for
forsikr ingsfor holdet, gælder regler ne i Lov om
forsikr ings aftaler , s om kan medf ør e helt eller delv ist
bor tfald af forsikringen.
Oplysninger afgiv et af forsikr ede, anses ligele des
som afgiv et af forsikr ingstager en.

4 Afmelding og udtræ den af forsi kringen
_________________________________________
4.1 Arbejdsm æssig tilkn ytning o phører
Forsikr ede, hvis ar bejds mæss ige tilkny tning til
forsikr ings tageren ophør er, s kal af meldes forsikr ingen
og udtr æder på fratr ædelses dagen .
4.2 Udtr æden på grund af alder
Forsikr ede udtr æder under alle omstæ ndigheder af
forsikr ings aftalen med udgangen af den måned, hv or
forsikr ede opnår den i polic en anf ørte udløbsalder.

5 Beregni ng af præ mie og regulering
_________________________________________
5.1 Første års pr æm ie
Første års pr æ mie er en fors kuds præ mie, der
ber egnes på gr undlag af de oplys ninger
forsikr ings tageren afgiv er om v ir ksomhe dens
omsætning på tegningstidspunktet.

Det er alene oms æ tningen for de personer, der s kal
omf attes af forsikringen , der s kal oplys es, og s om
der med danner gr undlag f or ber egning af pr æ mie og
erstatning.
Har de fors ikr ede oms æ tning eller anden indtje ning,
der ikke fremgår af reguler ingsoplys ninger ne, f.eks.
underv is nings honor ar eller andr e honor ar er, der
udbetales direkte til den pågældende, indgår denne
indtjening s åledes hv er ken i pr æ mie- eller
erstatnings ber egningen.
5.2 Årlig pr æm ieregu lerin g
Der s ker pr æ mier eguler ing hver t år pr . hovedforfald.
Reguleringen s ker på gr undlag af Codans til enhver tid
gældende tarif for Sy gedr iftstabsfor sikring.
Til br ug for r eguler ingen er f orsikrings tageren pligtig til
hv ert år at inds ende o msæ tnings oplys ning er f or de
forsikr ede.
Fors ikr ings tager en indestår for, at de oplys te
oms ætnings tal er korr ekte. Er dette ikke tilfæ ldet, v il
det i tilfæ lde af for lav t oplys te oms ætningstal medf øre
underfors ikr ing, og der med få indfly delse på en ev t.
erstatnings størr els e.
De endelige oms ætnings oplysninger anv endes til at
beregne fors kellen mellem den be talte
forskuds pr æ mie, og den pr æ mie, der s kal betales for
det for egående år. Fors kellen tillæ gges henholdsv is
fratræ kkes den ny e pr æ mie.
Indtil den endelige pr æ mie kan ber egnes , opkræv es
en fors kuds præ mie for det f ølgende fors ikr ings år,
baser et på det for egående års
oms ætnings oply sninger .
Hv is Codan ikke modtager oms ætnings oplys ninger
inden for de frister Codan f asts ætter , for etager Codan
skøns mæss ig r eguler ing af for egående års
oms ætnings tal med 10 %.
Modtager Codan i gentagne tilfæ lde ikke
oms ætnings oply sninger ne inden for de af Codan
fastsatte fris ter, er Codan ber ettiget til at ops ige
forsikr ings aftalen med 1 måneds v ars el til den f ørs te i
en måned.
5.2 M aksim al f orsikringssum
Fors ikr ingen kan maks imalt tegnes med en
forsikr ingss um f or den enkelte f orsikr ede på
5.000.000 kr.
Denne maks imale fors ikringss um r eguler es ikke.
Vis er det s ig i en s kadesituation, at en fors ikr et har en
forventet o msæ tning ( efter fra dr ag for forv entet
var ekøb og andr e pr oduktions afhæ ngige
omkostninger), der ov er en 12 måneders per iode
forventes at over stige 5.000.000 kr., fas ts ættes
erstatningen for holds mæs sigt mellem den forv entede
oms ætning i denne per iode og 5.000.000 kr.

