
Privat ansvarsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores privatansvarsforsikring. Du kan også se mere om forsikringen, vores generelle forbrugerorientering og 
øvrige betingelser på codan.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er det? 
Privatansvarsforsikringen er til dig, som kun har brug for en ansvarsforsikring. Forsikringen hjælper dig økonomisk, hvis du bliver gjort juridisk  
erstatningsansvarlig for skade på andre personer eller ting.

Hvad dækker den? 
Generelt
Forsikringen dækker dig og resten af din husstand, som er 
tilmeldt folkeregisteret på din adresse. Vi dækker også udeboen-
de børn under 21 år, hvis de ikke lever i fast parforhold eller har 
hjemmeboende børn.

Privatansvarsforsikring
Vi dækker med op til 5 millioner kroner pr. begivenhed, hvis du 
eller en anden i husstanden kommer til at gøre skade på andre. 
Skader I andres ejendele, dækker vi med op 2 millioner kroner. 
 
Forsikringen dækker blandt andet: 
–  pludselige skader på lånte og lejede ting i op til 30 dage af 

låne- eller lejeperioden 
–  skader forvoldt af husdyr, herunder heste, hvis du ejer eller 

bruger disse
–  personskader forvoldt af både med en motorkraft op til 25 hk
–  skader forvoldt ved bruge af haveredskaber med under 10 hk
–  personskader forvoldt af go-carts med en motorkraft op til 

25 hk.

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker ikke logerende, det vil sige personer, du 
har boende til leje. 

Er der begrænsninger i dækningen?
Generelt
–  Vi dækker kun i situationer hvor du kan gøres juridisk erstat-

ningsansvarlig. Vi dækker dog, hvis skaden er forårsaget af 
børn under 5 år, og den skyldes barnets alder eller manglende 
udvikling. 

–  Vi dækker ikke skader, der er forvoldt af hunde. 
–  Vi dækker ikke skader, du får, mens du udfører dit arbejde 

eller opgaver, der kan sidestilles med det. 
–  Vi dækker ikke skader, der er forvoldt med vilje, eller hvis du 

er påvirket af alkohol eller narkotika.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark, herunder Færøerne og  
Grønland, og resten af verden i op til 3 måneder fra din  
afrejsedato. 

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter  

forsikringen.
–  Du skal betale til tiden. 
–   Du skal kontakte os, hvis du flytter. 
–  Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 
dage efter, at du har modtaget den første regning. Du kan betale 
forsikringen pr. måned, kvartal, halvår eller år via indbetalings-
kort eller Betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber ét år ad gangen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
–  Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald 

uden gebyr eller i løbet af en måned plus en måned mod et 
mindre gebyr. 

–  Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet 
gebyr. 

–  Du kan læse mere om vores gebyrer på codan.dk.
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Selskab: Codan Forsikring A/S FT-nr.: 52042 Produkt: Ulykkesforsikring


