
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Vi dækker ikke, hvis ulykken skyldes, at du er beruset eller 
påvirket af narkotika.
Vi dækker ikke skader, der sker som følge af slagsmål.
Vi dækker ikke skader, som sker på grund af grov uagt
somhed eller med vilje. 

Tandskadedækning
Vi dækker ikke tandskader, der skyldes sygdom.

Dødsfaldsdækning
Vi dækker ikke dødsfald af naturlige årsager, eller som 
skyldes sygdom.

Brilleskadedækning
Vi dækker ikke almindelig slitage.
Vi dækker ikke, hvis brillerne er mere end tre år gamle,  
når de får skaden.

Høreapparatdækning
Vi dækker ikke almindelig slitage, gradvis forringelse eller 
skader, der fx skyldes fugt, sved og voks. 
Vi dækker ikke, hvis høreapparatet er mere end fire år 
gammelt, når det får skaden.
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HANDI Hændelsesforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S FT-nr.: 52042 Produkt: Hændelsesforsikring

Hvad dækker den? 
Forsikringen dækker dig og med den sum, der står i  
forsikringsbeviset. 

Tilskadekomst
Vi udbetaler erstatning umiddelbart efter en ulykke, der 
skyldes en pludselig hændelse, hvis den giver en skade  
på kroppen, der giver ret til erstatning. Vi dækker også  
ved tilfælde af epilepsi.

Eksempler på skader, vi dækker:
Brud på skinneben, knæskal, lårben eller rygsøjle.
Amputation af hånd eller fingre.
Tab af syn eller hørelse. 

Tandskadedækning
Vi dækker dine udgifter til behandling, hvis dine tænder 
bliver beskadiget ved en ulykke, herunder også ved tilfælde 
af epilepsi. Vi dækker også skader på tænderne, der sker, 
mens du spiser. Tand proteser er også omfattet, hvis de  
bliver skadet, mens de sidder i munden og i forbindelse 
med en ulykke, der også giver skade på kroppen.

Dødsfaldsdækning
Vi udbetaler 35.000 kroner til dine efterladte, hvis du dør 
efter en ulykke. Vi dækker også, hvis ulykken skyldes et 
tilfælde af epilepsi. 

Brilleskadedækning
Vi dækker dine briller med op til 6.000 kroner, hvis de bliver 
væk eller beskadiget, fx hvis du taber dem.

Høreapparatdækning
Vi dækker udgifter til reparation eller udskiftning af dit 
høreapparat med op til 10.000 kroner, hvis det bliver væk 
eller beskadiget.

Hvad dækker den ikke?
Generelt
Forsikringen dækker ikke dine ting. Dog dækker vi briller  
og høreapparater.

Her kan du læse en kort beskrivelse af HANDI Hændelsesforsikring. Du kan læse de komplette betingelser på handiforsikringsservice.dk  
og se vores forbrugerinformation på codan.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du tilsendt et forsikringsbevis og de samlede betingelser,  
der tilsammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
HANDI Hændelsesforsikring er til dig, der ønsker at få udbetalt erstatning med det samme, hvis du kommer ud for en ulykke – uanset om du får  
et varigt mén eller ej. Forsikringen dækker også skader på dine tænder, briller og høreapparat og dødsfald, hvis det sker som følge af en ulykke.

Hvor er jeg dækket?
I Danmark, herunder også i Grønland og på Færøerne. Under midlertidige ophold og rejser i det øvrige Europa, samt under  
ophold og på rejser resten af verden i op til 12 måneder.
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber til hovedforfald. 

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Der skal betales første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage. Der betales  
forholdsmæssigt fra tilmeldingsdato og frem til den 31.12. 

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen.
–  Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
–  Der skal betale til tiden. 
–  Får du en skade, skal du hurtigst muligt anmelde den til Codan.


