
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Vi dækker ikke, hvis overfaldet er sket i din arbejdstid eller  
i forbindelse med dit arbejde.
Vi dækker ikke udgifter til psykolog, hvis du kan få dem 
dækket af andre, fx en anden forsikring eller lignende.
Vi dækker ikke overfald forvoldt af en gerningsmand,  
du bor sammen med.
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Overfald 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

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

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker ikke eventuelle varige mén,  
du får som følge af overfaldet. 

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores overfaldsforsikring. Du kan læse de komplette betingelser, se mere om forsikringen  
og vores forbruger information på codan.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der tilsammen  
udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med overfaldsforsikringen er du dækket, hvis du ved et overfald bliver udsat for forsætlig fysisk vold eller voldtægt. 

Hvad dækker den? 
Overfald 
Bliver du udsat for et overfald, som er dækket af  
forsikringen, udbetaler vi 5.000 kr. til dig. Har du brug  
for at tale med en psykolog som følge af overfaldet,  
dækker vi behandlinger hos en psykolog med op til det 
antal behandlinger, som står i din police.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i hele verden i op til 2 år fra afrejsedagen. Der gælder ingen tidsbegrænsning ved rejser i Danmark,  
Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige. 

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Som medlem af Ældre Sagen, er din overfaldsforsikring gratis. Opsiger du dit medlemskab af Ældre Sagen, kan du vælge  
at fortsætte dækningen som et tilvalg til din ulykkesforsikring. Du vil så skulle betale almindelig præmie for overfaldsforsikringen  
efter forsikringens næste hovedforfald.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et år ad gangen. Vi forlænger den automatisk for yderligere et år,  
medmindre du opsiger den inden. 

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.
–  Du skal anmelde overfaldet til politiet.
–  Får du en skade, skal du straks anmelde den til os. 
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
Ønsker du at opsige aftalen, skal du blot kontakte os. 


