
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Ansvar
Vi dækker ikke, hvis skaden skyldes en bevidst handling, 
eller hvis du var beruset, da ulykken skete. 

Psykologdækning
Behandlinger skal udføres af behandlere i Codans netværk.
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HANDI Hjælperforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

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

Hvad dækker den? 
Sum
Forsikringssummerne står i betingelserne.

Arbejdsskade 
Vi dækker dine hjælpere på disse områder:
–  Betaling af sygebehandling, optræning og hjælpemidler.
–  Erstatning for tab af erhvervsevne.
–  Godtgørelse for varig mén. 
–  Erstatning for tab af forsørger.
–  Godtgørelse til efterladte.

Ansvar
Forsikringen dækker dine hjælperes ansvar, hvis de under 
arbejdet som hjælpere forvolder skade på andre personer 
eller deres ting.

Forsikringen dækker også, hvis dine hjælpere forvolder 
skade på dine ting med op til 10.000 kr. pr. skade.

Psykologhjælp ved akut krisehjælp

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker ikke skader, der ikke skyldes arbejdet 
som hjælper.

Arbejdsskade
Forsikringen dækker ikke arbejdsskader, der ikke skyldes 
ulykker, fx erhvervssygdomme.

Ansvar 
Forsikringen dækker ikke skader, som dine hjælpere laver 
på din bil under eller i forbindelse med kørsel. 
Forsikringen dækker ikke formuetab, der ikke er en følge  
af en skade på personer eller ting.

Her kan du læse en kort beskrivelse af HANDI Hjælperforsikring. 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 Hjælperforsikring er til dig, der har en eller flere hjælpere ansat. Så er du at betragte som arbejdsgiver og skal have  
en arbejdsskadeforsikring.

Hvor er jeg dækket?
Vi dækker arbejdsskader som beskrevet i Arbejdsskadesikringsloven i Danmark.

Ansvar dækker vi, når arbejdet er udført i Norden. Derudover dækker vi dine hjælperes arbejde i forbindelse med  
rejser og midlertidigt ophold med dig i hele verden.

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 betales til tiden. 
–  Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i forsikringsbeviset er forkerte, hvis du flytter, eller hvis der i øvrigt sker ændringer  

i de oplysninger, der står på forsikringsbeviset.
–  Får du en skade, skal du forsøge at afværge eller begrænse den mest muligt. 
–  Får du en skade, skal du hurtigst muligt anmelde den til Codan Forsikring.
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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 første gang  
fra tilmeldingsdatoen og frem til den 31.12. samme år.


