
50+ Hændelsesforsikring

Forsikringsbetingelser

Tandskadedækning ved ulykkestilfælde
i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

1. Forsikringsbetingelser
For tandskadedækningen gælder neden-
stående betingelser, samt de i denne poli-
ce anførte Fællesbetingelser for Codans
Hændelsesforsikring.

Hvem er dækket?

2. Sikrede
Erstatningen tilfalder den tilskadekomne.

Hvad omfatter tandskadedækningen?

3. Rimelige og nødvendige udgifter til tandskade-
behandling

Når et ulykkestilfælde, se fællesbetingel-
sernes pkt. 4, er direkte årsag til en tand-
skade, dækkes rimelige og nødvendige
udgifter til tandbehandling.

Tandskadedækningen omfatter også tand-
proteser, der beskadiges når de sidder i
munden, og ulykkestilfældet i øvrigt har
medført anden legemsbeskadigelse.

Tandskader opstået ved spisning dækkes
kun, hvis skaden skyldes en påvist frem-
med genstand i maden. Codan kan forlan-
ge genstanden indsendt.

Ved sygelige eller unormale forandringer i
tænderne sker der kun betaling for den
del af skaden, som ville være blevet en
følge af ulykkestilfældet, hvis disse foran-
dringer ikke havde været til stede.

Var tændernes eller protesens tilstand for-
ringet inden ulykkestilfældet (f.eks. som
følge af fyldninger, rodbehandling, slid, fæ-
stetab, paradentose eller andre sygdom-
me) reduceres eller bortfalder
erstatningen, svarende til forringelsens

omfang, i forhold til velbevarede tænder
eller proteser.

Hvis en beskadiget tand er et led i en bro,
eller nabotænder mangler eller er svæk-
kede, kan erstatningen ikke overstige,
hvad der svarer til den nødvendige be-
handling, under forudsætning af, at nabo-
tænder er der og er sunde.

Når Codan har betalt udgiften til tandbe-
handling, betragtes denne behandling som
endelig, og der ydes ikke erstatning til en
eventuel udskiftning på et senere tids-
punkt.

Hvad omfatter tandskadedækningen
ikke?

4. Tandskadeerstatningen udbetales ikke for:
- Skader, der er nævnt under pkt. 5 i fællesbetin-

gelserne.
- Tandbehandling, når ulykkestilfældet skyldes

sygdom, besvimelsestilfælde eller ildebefin-
dende.

- Tandbehandling, der skyldes sygdom og udløs-
ning af latente sygdomsanlæg, selv om syg-
dommen er opstået eller forværret ved et
ulykkestilfælde.

- Tandbehandling, der skyldes, at en tilstedevæ-
rende eller tilfældig tilstødende sygdom for-
værrer følgerne af et ulykkestilfælde.

- Tandbehandling, som skyldes følger af læge-
eller tandlægebehandling, der ikke er nødven-
diggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af
forsikringen.

Tandskadedækning under særlige
forhold

6. Andre dækningsmuligheder
Erstatning ydes kun, hvis den tilskadekom-
ne ikke har ret til godtgørelse af udgifter-
ne fra anden side.
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Fællesbetingelser for Codan
50+ Hændelsesforsikring

i tilknytning til gældende lov om forsik-
ringsaftaler.

Hvilke skader dækker forsikringen

1. Forsikringens omfang:
Af din police fremgår det, hvilken dækning
du har ønsket.

Hvem er dækket

2. Sikrede
Erstatningen tilfalder den tilskadekomne.

Hvad omfatter forsikringen?

3. Forsikringen dækker
Forsikringen dækker tilskadekomst, jfr.
punkt 25, efter et ulykkestilfælde, der sker
i forsikringstiden.

Forsikringstiden er perioden mellem for-
sikringens begyndelsesdato og ophørsda-
to.

Hvad forstås ved et ulykkestilfælde

4. Som ulykkestilfælde betragtes:
- en pludselig hændelse
- der forårsager personskade

Årsagssammenhæng
For at opnå dækning skal der være år-
sagssammenhæng mellem ulykkestilfæl-
det og skaden. Ved vurderingen bliver der
bl.a. lagt vægt på, om hændelsen er egnet
til at forårsage personskade. Det vil sige,
om hændelsen i sig selv er nok til at forår-
sage/ forklare skaden.

Hvad omfatter forsikringen ikke

5. Forsikringen dækker ikke:

- Andre skader end de i "tabel for tilskadekomst"
punkt 25 nævnte, samt det der er bestemt i
forsikringsbetingelserne for de enkelte dæk-
ninger.

- Skader, der skyldes ulykkestilfælde indtruffet
før dækningens ikrafttræden, herunder følger
af sådanne ulykkestilfælde.

- Skader eller brud på kroppen, hvis der inden
for det seneste år, har været skade eller brud
samme sted.

Uanset tilskadekomnes sindstilstand på skade-
tidspunktet dækker forsikringen ikke:

- Skader, der er fremkaldt af tilskadekomne ved
forsæt eller ved grov uagtsomhed.

- Skader, der er forårsaget af tilskadekomne
under selvforskyldt beruselse eller under på-
virkning af narkotika, eller under dertil svaren-
de påvirkning.

- Skader, der overgår tilskadekomne som følge
af deltagelse i slagsmål.

- Skader, når ulykkestilfældet skyldes sygdom,
besvimelsestilfælde eller ildebefindende.

- Enhver sygdom og udløsning af latente syg-
domsanlæg, selv om sygdommen er opstået
eller forværret ved et ulykkestilfælde.

- Skader, der skyldes, at en tilstedeværende
eller tilfældigt tilstødende sygdom forværrer
følgerne af et ulykkestilfælde.

- Skader som følger af lægelig behandling, som
ikke er nødvendig i forbindelse med en tilska-
dekomst, der er omfattet af forsikringen.

- Skader, der indtræffer under deltagelse i boks-
ning, motorløb af enhver art, bjergbestigning,
faldskærmsudspring og drageflyvning.

- Skader, der skyldes jordskælv i Danmark.
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- Skader, der skyldes konflikter i form af krig,
oprør eller borgerlige uroligheder, medmindre
skaden indtræffer inden en måned efter kon-
fliktens udbrud i et land, hvori forsikrede op-
holder sig under rejse. Det er desuden en
forudsætning for dækningen, at konflikten ikke
var tilstede ved indrejsen i landet, at der er
tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse,
og at forsikrede ikke selv deltager i handlin-
gerne.

- Skader, der skyldes udløsning af atomenergi
under alle forhold, herunder krig.

Hvilke forholdsregler skal iagttages
ved skade?

6. Indsendelse af skadeanmeldelse
Skader, der er omfattet af forsikringen,
skal hurtigst muligt anmeldes til Codan.

Skader anmeldes på selskabets blanket,
der kan rekvireres på det nærmeste
Codan Kundecenter.

Ved anmeldelse af en skade indsendes at-
test efter Codans nærmere anvisning. At-
testen skal være udfyldt af en
læge/tandlæge, autoriseret af den danske
Sundhedsstyrelse, med mindre Codan ac-
cepterer, at attesten udstedes af en anden
læge/tandlæge.

Selskabet er berettiget til at indhente op-
lysninger hos enhver læge, der har be-
handlet forsikrede og til at lade denne
undersøge af en af selskabet valgt læge.

Codan betaler de lægeattester, som sel-
skabet forlanger.

Hvordan beregnes erstatningen?

7. Forsikringsydelse på skadetidspunktet
Erstatningen beregnes på grundlag af for-
sikringsydelsens størrelse ved skadens
indtræden.

8. Erstatningens fastsættelse
Erstatningen ved tilskadekomst fastsættes
på grundlag af tabellen over tilskadekom-
ster punkt 25.

Erstatningen ved tilskadekomst fastsættes,
så snart selskabet har de oplysninger, der
er nødvendige for at fastslå selskabets for-
pligtelse og erstatningens størrelse. For-
sikrede er forpligtet til at give de
oplysninger, selskabet anser for nødvendi-
ge til afgørelse af udbetalingspligten og
erstatningens størrelse, herunder give til-
ladelse til, at lægelige oplysninger indhen-
tes og forelægges selskabet. Giver den
forsikrede ikke de nødvendige oplysnin-
ger, har forsikrede ingen ret til udbetaling.

Medfører et ulykkestilfælde flere af de i til-
skadekomsttabellen beskrevne skader, ud-
betales summen af de angivne procenter
for hver skade, dog udbetales der ikke
mere end 100% af forsikringssummen for
skade efter samme ulykkestilfælde.

En før ulykkestilfældet bestående invalidi-
tet eller lidelse efter tilskadekomsttabellen
fragår ved erstatningens fastsættelse.
Dette gælder dog kun, såfremt den bestå-
ende invaliditet eller lidelse indgår i den
skade, for hvilken erstatningen skal fast-
sættes.

9. Afgørelse af skadetilfælde
Afgørelse af, om en tilskadekomst udgør
en sådan størrelse, at forsikringssummen
eller en del af denne forfalder til betaling,
afgøres af selskabets læge eller eventuelt
ved voldgift jvf. pkt. 24.

10. Erstatning, hvis der er tegnet anden forsik-
ring

Forsikringens ydelser udbetales uafhæn-
gig af eventuel andre forsikringsydelser,
der kommer til udbetaling som følge af
den forsikredes tilskadekomst, med min-
dre andet særligt er bestemt i forsikrings-
betingelserne for de enkelte dækninger.

Hvor dækker forsikringen?

11. Geografisk område
Forsikringen omfatter skade sket:

- i Danmark (herunder Grønland og Færøerne)

- i indtil 12 måneder under ophold samt rejser i
det øvrige Europa

- i indtil 12 måneder under ophold, samt rejser i
den øvrige del af verden.
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Hvornår dækker forsikringen fra?

12. Forsikringens antagelse og ikrafttræden
Codan bedømmer
forsikringsbegæringen/returbilaget og
afgør, om forsikringen kan antages på
grundlag heraf.

Kan forsikringen ikke antages på grundlag
af begæringen/returbilaget og de oplysnin-
ger, der er indsendt i forbindelse hermed,
får den forsikringssøgende snarest muligt
meddelelse om, hvilke supplerende oplys-
ninger, der skal indsendes, og indenfor
hvilken frist, indsendelse skal ske.

Kan Codan antage forsikringen på grund-
lag af forsikringsbegæringen/returbilaget
og rettidigt indsendte supplerende oplys-
ninger, begynder Codans ansvar fra det
tidspunkt, hvor begæringen/returbilaget
modtages af Codan, med mindre et sene-
re tidspunkt er aftalt.

Kan Codan kun tilbyde at antage forsikrin-
gen på andre betingelser, får den forsik-
ringssøgende tilbud om dette. Accepterer
forsikringssøgende tilbudet indenfor den
fastsatte frist, begynder Codans ansvar fra
accepten modtages af Codan.

Betaling af præmien

13. Opkrævning
Codan opkræver præmien ved at sende et
girokort til den oplyste adresse. Præmien
kan i stedet betales gennem Pengeinstitut-

ternes Betalings Service (PBS) eller
Codan Konto Service (CKS).

14. Porto
Codan har ret til at opkræve porto for giro-
udsendelser og -indbetalinger og for PBS-
gebyr.

15. Første præmie
Den første præmie dækker fra den dag,
forsikringen træder i kraft. Denne præmie
forfalder til betaling, ved modtagelse af gi-
rokort.

16. Senere præmie
De følgende præmier forfalder til betaling
på præmieforfaldsdagene.

17. Betalingsfrist
Præmien skal betales inden den frist, der
står på girokortet.

18. Påmindelse
Hvis Codan ikke har modtaget indbetalin-
gen, inden fristen udløber, sendes en på-
mindelse. Der opkræves et gebyr for
påmindelsen, ligesom Codan kan opkræve
porto for udsendelse af påmindelsen.

19. Manglende betaling
Hvis præmien ikke er betalt senest 14
dage efter den dato, der er angivet på på-
mindelsen, ophører forsikringens dækning.

Ved manglende rettidig betaling af den
første præmie er den almindelige opsigel-
sesregel i forsikringsaftaleloven fraveget.

HEN-D Side 4



50+ Hændelsesforsikring

Forsikringsbetingelser

Hvordan reguleres forsikrings-
ydelse og præmie?

20. Regulering efter summarisk lønindeks
Ved første præmieforfald i nyt kalenderår
sker der regulering af såvel forsikrings-
ydelser som præmie, på grundlag af fore-
gående års stigning i det summariske
lønindeks for januar kvartal. Stigningen
kan maksimalt udgøre 10% pr. år.

Hvis udgivelsen af det nævnte summari-
ske lønindeks ophører, har Codan ret til at
fortsætte reguleringen på grundlag af et
indeks, der offentliggøres af Danmarks
Statistik.

21. Reguleringens ophør
Forsikringstageren kan når som helst op-
sige reguleringen.

Hvem kan disponere over forsikrin-
gen?

22. Dispositionsretten tilkommer forsikrings-
tageren

Retten til at disponere over forsikringen i
sin helhed tilkommer forsikringstageren.
Dette gælder også, hvis forsikringen om-
fatter flere personer.

Ophør af forsikringen

23. Opsigelse af forsikringen
Forsikringen fornys for 1 år ad gangen,
med mindre den med en måneds varsel
skriftlig opsiges af en af parterne til en
præmieforfaldsdag.

Ved enhver skade på forsikringen kan
både forsikringstageren og selskabet i ind-
til 1 måned efter sagens afslutning opsige
forsikringen med 14 dages varsel.

Uenighed om forsikringen

24. Opstår der uenighed

Er du ikke enig i Codans afgørelser i din
sag, så kan du kontakte den afdeling, der
har behandlet din sag. Hvis du stadig ikke
er tilfreds har du mulighed for at rette
henvendelse til Codans klageansvarlige
enten pr. brev med att.: "Codans klagean-
svarlige" eller via
klageansvarlig@Codan.dk

Hvis problemet fortsat ikke kan løses, kan
du også rette henvendelse til:
Ankenævnet For Forsikring, Anker Hee-
gaards Gade 2, 1572 København V.
Tlf: 33 15 89 00 mellem kl. 10.00-13.00
www.ankeforsikring.dk

Klager til ankenævnet skal indsendes på
et særligt klageskema og du skal betale et
gebyr. Klageskema og girokort kan du få
hos Codan eller hos forsikringsankenæv-
net.

For aftalen gælder dansk lovgivning, her-
under eksisterende lov om forsikringsafta-
ler.
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes
for retten afgøres disse efter dansk ret ved
de danske domstole og efter retsplejelo-
vens regler om værneting.

Ved en evt. uoverensstemmelse omkring
en skades opgørelse har forsikringstager
mulighed for at kræve, at skaden opgøres
endeligt af upartiske vurderingsmænd.
Dette er et alternativ til at indbringe sagen
for domstolene. Forsikringstager og
Codan vælger hver sin vurderings mand,
og inden sagen påbegyndes vælger de en
opmand. Ved en evt. uenighed herom ud-
peges opmanden af Det Danske Voldgifts-
institut.

Opmanden træder kun til, hvis vurderings-
mændene ikke kan enes om opgørelsen,
og afgør da erstatningen inden for græn-
serne af vurderingsmændenes ansættelse
og i nøje overensstemmelse med policens
bestemmelser, herunder de skadesopgø-
relses-principper, der er fastsat af Forsik-
ring og Pension. Voldgiftsretten beslutter
selv, hvordan voldgiftens omkostninger
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skal fordeles, og begrunder i sin kendelse,
hvorledes resultatet nås. Efter enhver
parts begæring skal voldgiftsretten frem-
lægge de beregninger, der ligger til grund

for kendelsen. Aftales en voldgiftsafgørel-
se efter at uoverensstemmelsen er opstå-
et, er aftalen bindende for begge parter.
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25. Tabel for tilskadekomst

Knoglebrud
På kranie- og/eller ansigtsknogle, der kræver operativt indgreb..................................................15%
På rygsøjle (ekslusive haleben)....................................................................................................15%
På bækkenknogle, hvor bruddet går ind i hofteled.......................................................................20%
Dobbelt ringbrud i bækkenet.........................................................................................................20%
På spoleben og/eller albueben......................................................................................................10%
På overarmsknogle og/eller skulderblad.......................................................................................10%
På lårben.......................................................................................................................................15%
På lårben, hvor bruddet går ind i knæled......................................................................................20%
På lårbenshals...............................................................................................................................20%
På knæskal....................................................................................................................................10%
På skinneben.................................................................................................................................15%
På skinneben, hvor bruddet går ind i knæled...............................................................................20%
På springben og/eller skinneben og/eller lægben, hvor bruddet går ind i
ankelled..........................................................................................................................................20%
I ankel, uden at bruddet går ind i ankelled....................................................................................10%
Brud på kraveben.............................................................................................................................5%
Brud i håndled..................................................................................................................................5%
Brud på mellemhånd (ikke fingre.....................................................................................................5%
Brud på haleben...............................................................................................................................5%
Brud på mellemfod...........................................................................................................................5%

Amputation
Af arm i skulderled eller på overarm..............................................................................................65%
Af arm i albueled eller på underarm...............................................................................................60%
Af hånd i håndled............................................................................................................................60%
Af en eller flere fingre på samme hånd (pege-, lang-, ring- eller
lillefinger) i grundled eller på grundstykke......................................................................................10%
Ved amputation af alle de 4 nævnte fingre ydes et samlet tillæg på ...........................................15%
Ved amputation af både pege- og langfinger ydes et samlet tillæg på...........................................5%
Af tommelfinger i mellemhåndled eller på mellemhåndstykke ......................................................30%
Af tommelfinger i grundled eller på grundstykke............................................................................20%
Af ben i hofteled..............................................................................................................................65%
Af ben på låret................................................................................................................................50%
Af ben i knæled eller på underben ................................................................................................35%
Af fod over springben......................................................................................................................25%
Af fod mellem tæernes grundled og springben .............................................................................15%

Andre beskadigelser
Af hjerne og/eller hjernehinder, der kræver operativt indgreb........................................................30%
Med totalt tab af syn......................................................................................................................100%
Med totalt tab af syn på et øje........................................................................................................20%
Af rygmarven, der medfører total lammelse af ben i mere end 5 dage.........................................70%
Af rygmarven, der medfører total lammelse af ben og arm i mere end
5 dage...........................................................................................................................................100%
I brystkassen, der kræver operativt indgreb...................................................................................15%
I bughulen, der kræver operativt indgreb med eller uden fjernelse
af organer.......................................................................................................................................20%
Der kræver transplantation............................................................................................................15%
Med total overskæring af midternerve over håndled.....................................................................20%
Med total overskæring af albuenerve over håndled......................................................................20%
Med total overskæring af spolebensnerve over håndled..............................................................20%
Med total overskæring af ischiasnerve..........................................................................................30%
Med total overskæring af lægbensnerve.......................................................................................10%
Med total overskæring af lårbensnerve.........................................................................................20%
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Menisklæsion i knæ.................................................................................................................................5%
Overrevet korsbånd (helt eller delvist).....................................................................................................5%
Totalt overrevet achillessene...................................................................................................................5%
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