Betingelser

Betingelser for Codan Overfaldsforsikring
I tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.
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Hvilke skader dækker forsikringen?

	Den forsikrede person, der er medlem af Ældre Sagen
samt evt. ægtefælle/samlever hvis der er tegnet
Familiemedlemskab. Det er en forudsætning, at sikrede har
bopælsadresse i Danmark.
	
Forsikringen dækker
Kontant udbetaling af 5.000 kr. i forbindelse med overfald,
hvis den forsikrede udsættes for:
	– Overfald.
	– Grov mishandling ved forsætlig fysisk vold.
	– Voldtægt.
	– Seksuel tvang.
	Hvis sikrede udsættes for gentagne overfald foretaget af
samme gerningsmand, eller af en eller flere gerningsmænd
på samme tid, udbetales kun ét erstatningsbeløb.
	Det er en forudsætning for udbetaling af erstatning,
at hændelsen er anmeldt til politiet
	
Krise- og psykologhjælpsdækning
Behandlingsomkostninger* med indtil 10 behandlinger
inden for 1 år efter skaden, hos en autoriseret psykolog i
Danmark, hvis den forsikrede udsættes for:
	– Overfald, trusler om vold, røveri eller voldtægt.
	–	Rimelige rejseomkostninger, begrænset til 500 kr.
pr. behandling.

2

3

Forsikringstiden

	Forsikringen dækker ved de i pkt. 1 anførte hændelser, når
hændelsen er indtrådt i forsikringstiden. Forsikringstiden
er perioden mellem forsikringens begyndelsesdato og
ophørsdato.
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Indsendelse af skadeanmeldelse

	Skader, der er omfattet af forsikringen, skal hurtigst muligt
anmeldes til Codan.
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Hvor dækker forsikringen?

	Forsikringen dækker overalt i verden. Dog dækkes
behandlingsudgifter kun, hvis behandlingerne er udført
i Danmark.
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Udbetaling af erstatning

	Codans almindelige betalingsmåde er bankoverførsel.
Ved skadeudbetaling skal Codan derfor have oplysninger
om pengeinstitut og kontonummer.
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Opsigelse af forsikring

	Forsikringen kan opsiges af en af parterne med en måneds
skriftlig varsel. Forsikringen ophører, hvis sikrede ikke
længere er medlem af Ældre Sagen.

Hvilke skader dækker forsikringen ikke?

	–	Skader, der er forårsaget af tilskadekomne under
selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af
narkotika, eller under en dertil svarende påvirkning.
	–	Skader, der overgår tilskadekomne som følge af
deltagelse i slagsmål.
	–	Skader, der indtræffer under deltagelse i boksning.
	–	Skader, der skyldes konflikter i form af krig, oprør eller
borgerlige uroligheder, medmindre skaden indtræffer
inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvori
den sikrede opholder sig under rejse.Det er desuden en
forudsætning for dækningen, at konflikten ikke var til
stede ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt
uden stormagtsdeltagelse, og at forsikrede ikke selv
deltager i handlingerne.
	–	Skade, som er indtruffet i arbejdstiden eller i forbindelse
med dit arbejde.
	–	Skade, forvoldt af en gerningsmand du bor sammen med.
	–	Skade, opstået i forbindelse med, at du udfører eller
medvirker til en forsætlig skadevoldende handling.

* Behandlingsomkostninger defineres som honorar til psykolog.
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Ankenævn

	Bliver du og Codan uenige om forsikringsforholdet, eller en
skade du har anmeldt, og fører en fornyet henvendelse til
Codan ikke til enighed, kan du indbringe sagen for:
	Ankenævnet for Forsikring
	Anker Heegaards Gade 2
	1572 København V
	Telefon 33 15 89 00
Mellem 10.00 og 13.00
	Du skal klage på et særligt skema, som du kan få hos
Ankenævnet, Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer
eller Forsikringsoplysningen.

