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Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V
CVR 41963948, T 33 55 55 55, codan.dk

Sygedriftstabsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

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

Her kan I læse en kort beskrivelse af vores sygedriftstabsforsikring. I kan se mere information i de komplette betingelser og læse mere  
om vores øvrige forsikringer og information til erhvervskunder på codan.dk/erhverv. Vælger I at oprette forsikringen, får I de samlede  
betingelser og policen, der tilsammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en sygedriftstabsforsikring dækker vi jeres tab ved nedgang i omsætningen, hvis en af de forsikrede personer bliver helt eller  
delvist uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykkestilfælde.

Hvad dækker den? 
Forsikringen dækker den eller de personer, der står i poli-
cen. Vi dækker dit driftstab som følge af en dokumenteret 
nedgang i omsætningen i forsikringsperioden, hvis tabet 
skyldes, at en eller flere af de forsikrede personer bliver helt 
eller delvist erhvervsudygtige som følge af en sygdom eller 
et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker tab som følge af 
nedgang i omsætningen i op til 49 uger.

Omsætning under 500.000 kr.
Udgør den personlige omsætning for den enkelte  
forsikrede 500.000 kr. om året eller derunder, anbefaler  
vi en sygedriftstabsforsikring.

Omsætning over 500.000 kr. 
Udgør den personlige omsætning for den enkelte  
forsik rede mere end 500.000 kr. om året, anbefaler vi  
en udvidet sygedriftstabsforsikring.

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker ikke andre personer end de,  
som står i policen.
Tab som følge af de 3 første ugers uarbejdsdygtighed.

Er der begrænsninger af  
dækningen?
Vi dækker ikke, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes:

en bevidst handling, grov uagtsomhed, eller hvis forsikrede 
var beruset, da ulykken skete. 
kosmetisk behandling eller følger heraf, med mindre 
behandlingen direkte er nødvendiggjort af et ulykkes- eller 
sygdomstilfælde
sygdoms- eller ulykkesfølger, hvor der ikke ved en lægelig 
undersøgelse kan påvises objektive tegn på tilstedeværel-
sen af mén eller sygdom.

Hvor er vi dækket?
Forsikringen dækker de i policen nævnte personer tilknyttet jeres virksomhed i Danmark.

  
Hvilke forpligtigelser har vi?
–  I skal give os korrekte oplysninger, når I opretter forsikringen.
–  I skal betale til tiden.
–  Får I en skade, skal I straks anmelde den til os. 
–  I skal loyalt samarbejde med os om begrænsning af en evt. skades følger – fx ved ansættelse af vikar.
–  I skal sikre, at jeres tab opgøres og dokumenteres med bistand fra jeres revisor.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler vi?

I skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at I har modtaget den første regning.  
I kan betale forsikringen pr. måned, kvartal, halvår eller år via indbetalingskort eller Betalingsservice.
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Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et år ad gangen.

Hvordan opsiger vi aftalen?
I kan opsige forsikringen med en måneds varsel til forsikringens hovedforfald.


