Ulykkesforsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S

FT-nr.: 52042

Produkt: Kollektiv Ulykkesforsikring

Her kan du/I læse en kort beskrivelse af vores kollektive ulykkesforsikring. Du/I kan se mere information i de komplette betingelser og læse
mere om vores øvrige forsikringer og forbrugerinformation /information til erhvervskunder på codan.dk. Vælger du/I at oprette forsikringen,
får du/I de samlede betingelser og policen, der tilsammen udgør aftalen mellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Ulykkesforsikringen dækker, hvis forsikrede får et varigt mén efter en ulykke. Vi dækker også, hvis der som følge af ulykken er behov for
genoptræning eller krisehjælp.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Vi dækker, hvis forsikrede får et varigt mén på mindst 5 %.
Forsikringen dækker hele døgnet.

Vi dækker ikke udgifter til advokat eller anden form
for rådgivning.
Vi dækker ikke udgifter til tandbehandling, psykolog,
fysioterapeut eller kiropraktor, hvis behandlingen er dækket
af andre, fx af en arbejdsskadeforsikring eller det offentlige
sundhedsvæsen.

Invaliditet ved ulykke
Kommer forsikrede ud for en ulykke, der skyldes en
pludselig hændelse, og som giver et varigt mén, udbetaler
vi erstatning.
Vi dækker også psykisk varigt mén efter et ulykkestilfælde,
hvis forsikrede har været udsat for personskade eller været
i direkte fare for personskade.
Har forsikrede brug for behandling hos en fysioterapeut,
kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut eller lignende efter
en ulykke, som er dækket af forsikringen, dækker vi udgifter
til behandlinger med op til den sum eller det antal behandlinger, som står i forsikringsbetingelserne.
Vi dækker krisehjælp efter et ulykkestilfælde med op til 10
konsultationer. Forsikringen dækker udgifter til krisehjælp i
forbindelse med traumatiske oplevelser, som følge af ulykkestilfælde, eller som følge af at forsikrede overværer en
kollega eller et familiemedlems pludselige og uventede død.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Vi dækker ikke, hvis skaden skyldes en bevidst handling,
grov uagtsomhed, eller hvis forsikrede var beruset, da
ulykken skete.
Vi dækker ikke, hvis ulykken skyldes en sygdom.
Vi dækker ikke varigt mén, som udelukkende er en
forværring af en forudbestående lidelse.

TILVALG
Tandskade
Dødsfald

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i hele verden. Dog ikke i lande, hvor der er krig. Se mere i forsikringsbetingelserne.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
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– Du/I skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine/jeres oplysninger,
så vi kan administrere forsikringen.
– Du/I skal give os korrekte oplysninger, når du/I opretter forsikringen, herunder omkring antallet af medlemmer,
som er omfattet af forsikringen.
– Du/I skal betale til tiden.

Kr.

Kr.

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

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

Hvordan opsiger jeg aftalen?
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Du/I kan opsige forsikringen en måned før hovedforfald.

