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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores virksomhedsforsikring. 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 der tale om?
Forsikringen er en kombineret erhvervsforsikring, der bl.a. består af løsøre-, driftstab-, arbejdsskade- og ansvarsforsikring.
Derudover kan du vælge at udvide med en række tilvalgsdækninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt
Forsikringen er en kombineret erhvervsforsikring, hvis
omfang aftales individuelt herunder forsikringssummer og
selvrisici. Den kan omfatte følgende:
– Løsøreforsikring, der dækker skade på løsøre ved brand,
tyveri eller vandskade.
– Driftstabsforsikring, der dækker driftstab ved en
dækningsberettiget skade på virksomhedens løsøre
eller bygning.
– Erhverv- og produktansvarsforsikring, der dækker ansvar
for skade på tredjemands person eller ting).
– Retshjælpsforsikring, der dækker sagsomkostninger
ved retstvister.
– Arbejdsskadeforsikring, der dækker arbejdsgiverens
forpligtelser ved arbejdsulykker iht. gældende lovgivning.
– Transportforsikring, der dækker skade sket under transport af virksomhedens varer og værktøj, når transporten
sker i virksomhedens køretøjer.
– It-kriminalitet, der dækker tyveri fra virksomhedens
netbankskonto samt fjernelse af computervirus.
– Sygedriftstab, der dækker virksomhedens tab af
dækningsbidrag, som følge af nøglemedarbejders
sygdom.

Generelt
– Løsøre og driftstab: Skade på bygning eller bygningsdele
er som hovedregel ikke dækket.
– Erhvervs- og produktansvar: Ansvar for motorkøretøjer
eller tab, der ikke er en følge af skade på person eller
ting.
– Retshjælp: Straffesager, injuriesager, bødesager, skatteog afgiftssager og inkassosager er ikke dækket.
– Arbejdsskadeforsikring: Forsikringen dækker ikke
arbejdsskader, der ikke er ulykker eller skader, som
ikke sker i arbejdstiden.

Er der begrænsninger
i dækningen?
Generelt
– Skader sket under krig eller lignende tilstande.
– Skade sket ved de fleste former for terrorisme eller
naturkatastrofer.

Endvidere kan der tegnes et antal tilvalgsdækninger.

Hvor er jeg dækket?
Det geografiske dækningsområde er primært Danmark. Ved et udvidet dækningsområde vil dette fremgå af policen.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
– Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning.
– Du skal give besked, hvis der sker forandringer i risikoen.
– Når du modtager policen, skal du læse den igennem og sikre, at den er som aftalt.
– Du skal anmelde skader straks. Ved tyveri eller røveri skal anmeldelse også ske til politiet.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen senest på den dato, der fremgår af indbetalingskortet eller -meddelelsen. Betaling kan ske via indbetalingskort
eller ved en betalingsaftale. Herefter kan du betale forsikringen pr. måned, kvartal, halvår eller år.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker som udgangspunkt skader sket i forsikringstiden. For Erhvervs- og produktansvarsforsikring
samt arbejdsskadeforsikring gælder der særlige regler.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
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Hvis forsikringen er tegnet som en etårig forsikring kan opsigelse ske skriftligt med en måneds varsel til hovedforfald. Er forsikringen tegnet
for en flerårig periode, kan opsigelse ske skriftlig med en måneds varsel til udløbet af den flerårige periode. Varslet kan være længere end
en måned, hvilket i så fald fremgår af policen. Opsiges forsikringen ikke med det nævnte varsel, fortsætter forsikringen.

