
Ungdomsforsikring

Forsikringsbetingelser

Indbodækning
For Indbodækningen gælder følgende betingelser
samt fællesbestemmelser for Codan Ungdoms-
forsikring.

1 Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker i Danmark, når de for-
sikrede genstande befinder sig i i eller ved
Deres helårsbolig (forsikringsstedet). Des-
uden dækker forsikringen genstande, der
midlertidigt befinder sig andre steder i
Danmark, i op til 12 måneder. Forsikringen
dækker dog ikke genstande, der befinder
sig i ubeboede fritidshuse, campingvogne,
telte eller lystbåde.

Når De flytter, er der dækning i op til 1
måned fra den faktiske overtagelsesdato
(dispositionsdatoen) i både den gamle og
den nye bolig. Om flytning, se også under
Færdselsuheld" og i Fællesbestemmelser-
ne under "Hvornår skal De oplyse om for-
andringer?"

Retshjælpsdækningen gælder i Danmark
samt under rejser i resten af verden i op til
3 måneder fra afrejsedatoen.

2 Hvilke genstande er dækket af
forsikringen?

Indbodækningen omfatter de følgende 5
grupper af genstande, når de tilhører en
sikret person (se Fællesbestemmelsernes
afsnit 1), eller når den pågældende bærer
risikoen for dem, og i øvrigt med de be-
grænsninger, der er nævnt under grupper-
ne. Genstandene er dækket mod de
skader, der er nævnt i afsnit 3.

2.1 Almindeligt privat indbo
Almindeligt privat indbo er private ejende-
le, herunder alt, hvad der hører med til en
privat boligs normale udstyr, hvis det ikke
er nævnt særskilt eller undtaget nedenfor.

Dækningen omfatter ikke motorkøretøjer,
knallerter, haveredskaber med motor over
15 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer af
enhver art - herunder windsurfere - samt
dele og tilbehør hertil.

Cykler, cykeldele samt cykeltilbehør er kun
dækket, hvis der er tegnet cykeldækning.

2.2 Særligt privat indbo
Særligt privat indbo er
• antikviteter. Hvis antikviteterne hoved-

sageligt er af guld, sølv eller platin,
dækkes de som "særlige private værdi-
genstande", se nedenfor

• radio- og musikanlæg med tilhørende
bånd, plader, cd”er m.v.

• tv- og videoapparater med tilbehør
• private computere med tilbehør
• fotoudstyr og film
• musikinstrumenter
• kikkerter
• malerier og andre kunstværker
• mobiltelefoner
• pelse og pelsværk
• skind og skindtøj
• radioamatørudstyr, herunder walkie-tal-

kies
• ure
• spiritus og vin
• våben og ammunition
• ægte tæpper.
• GPS navigationsudstyr
• Spillekonsoller
• MP3-afspillere

Dækningen af særligt privat indbo er be-
grænset til højst 20% af forsikrings-
summen.

2.3 Særlige private værdigenstande
Særlige private værdigenstande er
• mønt- og frimærkesamlinger
• smykker
• genstande, hvis værdi hovedsagelig

skyldes, at de er af guld, sølv eller pla-
tin

Dækningen af særlige private værdigen-
stande er begrænset til højst 10% af forsik-
ringssummen.

2.4 Penge, værdipapirer o.l.
Rede penge og checks, værdipapirer, ube-
nyttede frimærker, mønt- og klippekort o.l.
er dækket med op til 6.900 kr. (2017).

2.5 Værktøj, rekvisitter, instrumenter o.l.
Værktøj, rekvisitter, instrumenter o.l., som
De ejer, og som De benytter erhvervsmæs-
sigt (d.v.s. som lønmodtager), er dækket
med op til 2% af forsikringssummen.
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3 Hvilke skader er dækket af for-
sikringen?

Dækningen omfatter skader på de forsikre-
de genstande efter disse begivenheder:

3.1 Brand
3.1.1 Dækningen omfatter skader på de forsikre-

de genstande efter
• ildebrand (d.v.s. åben ild)
• pludselig tilsodning fra fyr eller kamin,

hvis fyret eller kaminen er korrekt til-
sluttet

• lynnedslag, hvis lynet er slået ned di-
rekte i det forsikrede eller i den byg-
ning, hvor genstandene befinder sig

• eksplosion
• tørkogning i fuldautomatiske vaskema-

skiner og tørretumblere, når skaden
skyldes mekanisk eller teknisk svigt

• nedstyrtning af flydele eller af genstan-
de fra fly.

3.1.2 Dækningen omfatter ikke
• skader på genstande, der med vilje ud-

sættes for varme eller ild
• småhuller efter svidning eller smeltning,

for eksempel som følge af gløder fra to-
baksrygning eller pejs

• skader, der er omfattet af bygnings-
brandforsikringen

• skader ved tørkogning, der skyldes for-
kert betjening af maskinerne.

3.2 Indbrudstyveri
3.2.1 Dækningen omfatter tyveri af de forsikrede

genstande fra en forsvarligt aflåst bygning
eller et forsvarligt aflåst lokale.

Desuden omfatter dækningen tyveri og be-
skadigelse af bygningsdele (for eksempel
døre) i forbindelse med tyveri, når De har
vedligeholdelsespligten. - Glasruder dæk-
kes dog ikke.

Ved tyveri af almindeligt privat indbo fra
lofts- og kælderrum i etagebyggeri samt
fra udhuse og garager dækkes med højst
2% af forsikringssummen.

3.2.2 Dækningen omfatter ikke
• tyveri af særligt privat indbo og særlige

private værdigenstande og penge, vær-
dipapirer o.l. fra lofts- og kælderrum i
etagebyggeri samt fra udhuse og gara-
ger

• tyveri, hvor der ikke kan konstateres
voldeligt opbrud

• tyveri fra en bolig, der har været ubebo-
et i mere end 6 måneder.

3.3 Simpelt tyveri
Ved simpelt tyveri forstår man tyveri fra
uaflåste bygninger eller lokaler, eller når
tyven ubemærket har kunnet stjæle gen-
stande uden for bygning. Tyveri fra en bil
regnes også som simpelt tyveri, selvom
bilen er låst.

3.3.1 Ved simpelt tyveri omfatter dækningen ty-
veri af almindeligt privat indbo samt af
særligt privat indbo med op til 5% af for-
sikringssummen. Ved tyveri af særligt pri-
vat indbo fra biler dækkes kun, hvis
genstandene har været anbragt i et afluk-
ket bagagerum og ikke er synlige udefra.

3.3.2 Dækningen omfatter ikke
• tyveri af særlige private værdigenstan-

de
• tyveri af penge, værdipapirer o.l.
• tyveri af værktøj, rekvisitter, instrumen-

ter o.l. ifølge punkt 2.5
• tyveri af glemte, tabte eller forlagte

genstande
• tyveri, der er begået af logerende, gæ-

ster eller personer, De helt eller delvist
har udlånt eller udlejet boligen til eller
stillet den til rådighed for

• tyveri, når boligen er ubeboet
• tyveri under opmagasinering
• tyveri fra fra lofts- og kælderrum i eta-

gebyggeri samt fra udhuse og garager
• tyveri fra biler, campingvogne, telte og

lystfartøjer, hvor der ikke kan konstate-
res voldeligt opbrud.

3.4 Ran, røveri og overfald

Ran er tyveri, der sker åbenlyst, og som
opdages af sikrede eller andre tilstedevæ-
rende i gerningsøjeblikket. Det er en betin-
gelse, at der gøres anskrig øjeblikkeligt.
Røveri er tyveri under anvendelse af vold
eller trussel om øjeblikkelig vold.

Dækningen omfatter ran og røveri samt
skader på forsikrede genstande som følge
af overfald.

Hvis en taske frarives den sikrede, dækkes
med højst 6.900 kr. (2017). Det er i dette
tilfælde ikke nødvendigt at gøre anskrig.

3.5 Hærværk
3.5.1 Dækningen omfatter skader på de forsikre-

de genstande i og ved helårsboligen, når
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skaden er forvoldt med forsæt og i ondsin-
det hensigt.

3.5.2 Dækningen omfatter ikke skader, der er
forvoldt af Dem selv eller en andet sikret,
logerende, gæster eller personer, De har
udlånt eller udlejet boligen til.

3.6 Vandskade, udstrømning af væsker
3.6.1 Dækningen omfatter skader efter vand,

olie, kølevæske eller lignende, der pludse-
ligt strømmer ud fra installationer, akvarier
eller andre beholdere med et rumfang på
20 l eller mere.

3.6.2 Dækningen omfatter ikke
• skader som følge af langsom udsivning
• skader som følge af vand fra tagrender,

nedløbsrør og altaner eller vand, der
trænger gennem tag eller væg

• skader som følge af frostsprængning af
installationer i lokaler, som De råder
over, medmindre årsagen er en svigten-
de varmeforsyning, som ikke kunne for-
udses

• skader, der opstår under påfyldning
eller aftapning af olietanke eller andre
beholdere

• skader som følge af manglende vedlige-
holdelse af bygninger eller installatio-
ner, hvis den manglende
vedligeholdelse er Deres eget ansvar

• tabet af selve den udflydende væske.

3.7 Stormskader m.m.

Ved storm forstår man vind, hvor vindstyr-
ken konstant eller i stød er mindst 17,2 m
pr. sekund.

3.7.1 Dækningen omfatter
• skader som følge af storm, skypumpe,

snetryk samt nedbør i forbindelse her-
med. Det er dog en betingelse, at ska-
den er en umiddelbar følge af en
dækningsberettiget storm-, skypumpe-
eller snetryksskade på bygningen

• skader som følge af voldsomt skybrud
eller voldsomt tøbrud, når vandet ikke
kan få normalt afløb.

3.7.2 Dækningen omfatter ikke
• skader som følge af opstigende kloak-

vand eller grundvand, medmindre årsa-
gen er voldsomt skybrud eller tøbrud
eller teknisk svigt af grundvandspumpe
e.l.

• skade som følge af oversvømmelse fra
hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre

skaden skyldes et umiddelbart forudgå-
ende voldsomt sky- eller tøbrud.

3.8 Dybfrostskade
3.8.1 Dækningen omfatter

• skader på varer i køle- eller fryseanlæg,
når skaden skyldes en afbrydelse af
strømmen, der ikke kunne forudses,
eller et teknisk svigt i anlægget. Der
dækkes med op til 2% af forsikrings-
summen

• skader på selve køle- eller fryseanlæg-
get, som er forvoldt af optøede varer

3.8.2 Dækningen omfatter ikke
• skader, der skyldes, at De selv eller

andre, som ser efter boligen, har af-
brudt strømmen

• skader, hvor strømafbrydelsen eller ap-
paratsvigtet skyldes mangelfuld vedlige-
holdelse, fejlmontering, fejlanbringelse
eller fejlkonstruktion

• skader på køle- og fryseanlæg eller
varer heri, hvis anlægget er mere end
12 år gammelt.

3.9 Færdselsuheld
3.9.1 Dækningen omfatter skader som følge af

sammenstød eller påkørsel, hvor der er
indblandet et trafikmiddel - det vil sige et
motorkøretøj, der er omfattet af færdselslo-
ven, en tohjulet cykel med hjuldiameter
over 12 tommer eller en to- eller trehjulet
cykel med stelnummer.

3.9.2 Dækningen omfatter ikke
• skader på selve trafikmidlet
• skader på flyttegods
• skader, der sker ved væltning.

3.10 Rejsegods

Rejsegods er genstande, som det er almin-
deligt at medbringe på rejse: Personlig
beklædning og genstande, man bærer på
sig, håndbagage, anden bagage og rejseef-
fekter, herunder campingudstyr.

Den type genstande dækkes efter reglerne
herunder i op til 3 måneder under rejse og
ophold i udlandet samt under ud- og hjem-
rejse i Danmark i umiddelbar tilslutning til
udlandsrejsen.

3.10.1 Dækningen omfatter
• skadeårsager, som er dækket af indbo-

dækningen med samme undtagelser og
begrænsninger
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• bortkomst eller beskadigelse af rejse-
gods, der sendes med fly eller tog, hva-
denten bestemmelsesstedet er i
Danmark eller i udlandet

• forveksling af rejsegods.

3.10.2 Dækningen omfatter ikke skader, som skyl-
des
• mangelfuld emballage
• væsker, der flyder ud fra medbragte fla-

sker eller lignende
• almindelig og forudselig ramponering af

kufferter o.l.

3.11 Flytteforsikring

3.11.1 Forsikringen dækker pludselige skader på
de forsikrede genstande under flytning til
anden adresse.

Ved pludselig skade forstås en udefra kom-
mende skade, hvor både skadens årsag og
skadens virkning er øjeblikkelig. Årsag og
virkning skal ske samtidig og ikke over et
tidsrum.

3.11.2 Forsikringen dækker ikke

• Skade på indbo under flytning, der er
overgivet til transport mod betaling.

• Bortkomst

4 Udgifter til redning og flytning
m.m.

Når der er sket en dækningsberettiget
skade, betaler Codan udgifter til redning
og bevaring, oprydning, ud-, fra- og indflyt-
ning som nævnt herunder, selv om forsik-
ringssummen overskrides.

Dækningen omfatter
• rimelige og nødvendige udgifter til red-

ning og bevaring af de forsikrede gen-
stande

• rimelige udgifter til oprydning efter en
skade

• rimelige, nødvendige og dokumentere-
de udgifter til ud- og indflytning samt til
opmagasinering i højst 12 måneder,
hvis De er nødt til at fraflytte boligen
under istandsættelsen

• andre rimelige, nødvendige og doku-
menterede merudgifter i anledning af,

at boligen må fraflyttes i op til 12 måne-
der.

5 Retshjælp

Der findes et sæt særlige forsikrings-
betingelser for retshjælp, som De kan få
hos Codan.

Får De brug for retshjælp, skal De have en
advokat til at føre sagen for Dem. Advoka-
ten anmelder sagen til Codan. I sager, der
behandles efter reglerne om småsager
(retsplejelovens kapitel 39) skal De dog
selv anmelde sagen, og advokatbistand
kan alene dækkes i forbindelse med ho-
vedforhandling.

Som eksempel på områder, der er dækket,
kan nævnes sager vedrørende
• mindre, private lejeforhold
• erstatning (ikke erhvervsmæssigt)
• køb og salg af indbogenstande, ejer- og

andelslejligheder, hvis du selv (og ikke
ejer- eller andelsforeningen) er part i
sagen

• private forsikringers dækningsområde

Som eksempel på områder, der ikke er
dækket, kan nævnes sager vedrørende
• arbejds- og lønspørgsmål
• skatte- og afgiftssager
• de fleste familieretslige sager
• straffe- og inkassosager mod dig selv

Retssager om fast ejendom, motorkøretø-
jer og lystbåde er heller ikke dækket, men
de dækkes af Retshjælpsdækningen på ka-
skoforsikringer for hhv. Hus-, Motorkøre-
tøjs- og Lystbådeforsikringen.

Sagsomkostningerne i visse private retstvi-
ster er dækket med op til 175.000 kr. pr.
sag. Der gælder en selvrisiko på 10% (dog
mindst 2.500 kr.) af de samlede sagsom-
kostninger.

Hvis sagen bliver appelleret til en højere
retsinstans, beregnes der en ny selvrisiko,
igen på 10% (dog mindst 2.500 kr.) af de
samlede sagsomkostninger.

Hvis du kan opnå fri proces, beregnes der
ikke selvrisiko.
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6 Hvordan opgøres erstatningen?

Erstatningen fastsættes til forskellen mel-
lem de skaderamte genstandes værdi efter
skaden og værdien umiddelbart før ska-
den.

Codan kan erstatte skaden ved at
• sætte det beskadigede i tilnærmelsesvis

samme stand som før skaden. Beløbet
kan dog ikke overstige genstandens
værdi, som den beregnes efter reglerne
for kontanterstatning, se 6.1 - 6.5

• erstatte evt. værdiforringelse
• fremskaffe genstande, der svarer til de

beskadigede eller stjålne
• betale kontant erstatning for tabet

Hvis Codan kan opnå rabat ved indkøb af
genstande, der svarer til de beskadigede
eller stjålne, reduceres en eventuel kon-
tanterstatning med et beløb, der svarer til
rabatten.

6.1 Nyværdi

Værdien af indbogenstande opgøres efter
nyværdi, når genstandenes nytteværdi for
Dem ikke er væsentligt nedsat. Se dog 6.3
om genstande, der er over 1 år gamle, og
6.4 og 6.5 om genstande, der gælder særli-
ge afskrivningsregler for.

Nyværdi er genanskaffelsesprisen på ska-
detidspunktet, dog med rimeligt fradrag for
værdiforringelse på grund af mode, nedsat
anvendelighed eller andre omstændighe-
der.

6.2 Dagsværdi

Værdien af genstande, der ikke opgøres
efter nyværdi, opgøres i stedet efter dags-
værdi.

Dagsværdi er genstandens genanskaffel-
sesværdi på skadetidspunktet med fradrag
for alder og brug.

6.3 Genstande, der er over 1 år gamle

Værdien af følgende genstande opgøres
kun efter nyværdi, når de er købt som nye
højst 1 år før skadetidspunktet:
• beklædningsgenstande

• gulvtæpper
• gardiner
• møbler med stofbetræk
• sengelinned, håndklæder og lignende
• fotoudstyr

6.4 Almindelige elektriske apparater

Almindelige elektriske apparater er:
• elektriske køkkenmaskiner
• el-artikler til personlig pleje
• elektrisk hobbyværktøj
• stereoanlæg med tilbehør (bånd-, cd-,

dvd- og pladespillere, MP3-afspillere,
højttalere m.v.)

• tv-apparater med tilbehør (videomaski-
ner, videokameraer m.v.)

• elektriske musikinstrumenter incl. for-
stærkere, walkie-talkies og radioamatø-
rudstyr

• hårde hvidevarer
• el-alarmer, støvsugere, strygejern, stry-

geruller, elektriske ure, skrivemaskiner
og symaskiner

• telefoner og telefonsvarere, dog ikke
mobiltelefoner med tilbehør

• Fotoudstyr, herunder digitalkamera,
med tilbehør

• Elektrisk plæneklipper med tilbehør

Disse genstande erstattes efter denne
tabel:

Alder % af genanskaffelsepris på
skadetidspunktet.

0-2 år 100%

2-3 år 80%

3-4 år 70%

4-5 år 60%

5-6 år 40%

over 6 år 20%

6.5 Særlige elektriske apparater

Særlige elektriske apparater er:
• private computere med tilbehør, incl.

standardprogrammel
• mobiltelefoner med tilbehør
• GPS navigationsudstyr
• Spillekonsoller med tilbehør
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Disse genstande erstattes efter denne
tabel:

Alder % af genanskaffelsepris på
skadetidspunktet.

0-1 år 100%

1-2 år 75%

2-3 år 50%

3-4 år 25%

over 4 år 10%

6.6 Film- og båndoptagelser m.v.

Ved skader på private film- video- og bånd-
optagelser, kassetter, disketter, cd-rom-
mer, dvd”er og lignende omfatter
dækningen kun værdien af tilsvarende nye
og ueksponerede/uindspillede film, bånd,
disketter m.v. Desuden betales aftryk af
evt. bevarede fotografiske negativer.

6.7 Manuskripter og tekniske tegninger

Manuskripter og tekniske tegninger er ikke
dækket.

7 Hvilken dokumentation kan
Codan kræve?

For at kunne få erstatning skal De kunne
sandsynliggøre, at De har haft de beskadi-
gede genstande, og at alder og genanskaf-
felsespris er som anført på
skadeanmeldelsen. Dette gør De bedst
ved, såvidt muligt at indsende kvittering,
købekontrakt, fyldestgørende beskrivelse
eller fotografier sammen med skadeanmel-
delsen.

De bør derfor gemme kvitteringer eller
købsnotaer i mindst 5 år, i det mindste for
langvarige forbrugsgoder. Køber De ting
privat, bør De få en dateret overdragelses-
erklæring med oplysning om, hvad der
købes, og hvad prisen er. Det er også en
god idé at have gode fotografier af de mest
værdifulde ting.

Genanskaffelsesprisen kan De som regel
få en handlende til at udstede en erklæring
om.

Kan De ikke dokumentere eller sandsynlig-
gøre Deres erstatningskrav, kan Codan af-
vise kravet eller fastsætte erstatningen
efter skøn.
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Ansvarsdækning
For Ansvarsdækningen gælder følgende betingel-
ser samt fællesbestemmelser for Codan Ung-
domsforsikring.

1 Hvor gælder dækningen?

Ansvarsdækningen dækker i Danmark og
under rejser og ophold i resten af verden i
op til 3 måneder.

2 Hvilke skader er dækket?

2.1 Generelt

Dækningen omfatter det juridiske erstat-
ningsansvar, De som privatperson kan på-
drage Dem ved beskadigelse af personer
eller ting, når den handling, der forpligter
til erstatning, finder sted i den periode, for-
sikringen løber.

2.2 Gæstebud

Dækningen omfatter skader på genstande
ved besøg i private hjem, når Deres ufor-
sigtighed er så lille, at der efter gældende
ret ikke er erstatningspligt.

For gæstebudsskader gælder der en selvri-
siko på 2.320 kr. (2017).

2.3 Børns skader

Ansvar for skader, der er forvoldt af børn,
erstattes på samme måde som voksnes
skader. Derudover omfatter dækningen
også skader, der forvoldes af børn, som
efter gældende ret er ansvarsfrie på grund
af alder.

Ved skader på ting gælder der en selvrisi-
ko på 2.320 kr. (2017)

2.4 Særlige situationer

Ud over det nævnte omfatter dækningen
ansvar for skader i følgende situationer:

2.4.1 Haveredskaber

Dækningen omfatter ansvar for skader ved
brug af motordrevne og elektriske have-
redskaber under 15 HK, når der ikke er
tegnet lovpligtig forsikring for disse.

2.4.2 Sejlads

Hvis der ikke er tegnet særlig ansvarsfor-
sikring i forbindelse med sejlads, omfatter
dækningen ansvar for

• personskade ved sejlads med lystfartø-
jer, når motorkraften ikke er over 25 HK

• tingskade ved sejlads med kanoer, ka-
jakker og både under 5,5 meters læng-
de, når evt. motorkraft ikke er over 5
HK.

2.4.3 Forurening

Dækningen omfatter udgifter, De får pålagt
som følge af forurening af eller gennem
jord, luft eller vand. Det er en forudsæt-
ning, at skaden er opstået uventet, utilsig-
tet og ved et pludseligt uheld, og at de ikke
skyldes, at De har tilsidesat gældende of-
fentlige forskrifter.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

3.1 Generelt

Ansvarsdækningen omfatter ikke erstat-
ningskrav som følge af, at De ved aftale
eller på anden måde har pådraget Dem et
videregående ansvar end det, der gælder
efter dansk rets almindelige regler om er-
statningsansvar uden for kontraktforhold.

3.2 Specifikt

Ansvarsdækningen omfatter i øvrigt ikke
ansvar for
• skader, der er forvoldt med forsæt,

medmindre skadevolderen er under 14
år eller har manglet evnen til at handle
fornuftsmæssigt på grund af sin sindstil-
stand

• skader, der er forvoldt i beruset tilstand
eller under påvirkning af narkotika

• skader, der er forvoldt af hunde
• skader på genstande, der tilhører Dem

selv eller en anden sikret
• skader på genstande, De eller en anden

sikret har lånt, har til opbevaring, eller
som af anden årsag er i Deres eller
medsikredes varetægt

• skader, der er forvoldt ved brug af mo-
tordrevne køretøjer, både eller fly -
bortset fra ansvar, der kommer ind
under 2.4.1 og 2.4.2.
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• skader på genstande på grund af grave-
arbejder, nedrivnings- og nedramnings-
arbejder, jord- og grunds-
vandssænkning

• skader, der skyldes brug af sprængstof-
fer

• skader på genstande, der sker under
nybygning, ombygning eller tilbygning
til Deres bolig.

4 Anerkendelse af erstatnings-
ansvar

De må ikke anerkende en erstatningspligt
eller godkende et erstatningskrav, før De
har talt med Codan. Codan bestemmer,
hvordan sagen skal behandles.

5 Forsikringssummer

5.1 Erstatningsbeløb

Ansvarsdækningen dækker med op til 10
mio. kr. ved personskade og op til 2 mio.
kr. ved tingskade.

5.2 Sagsomkostninger m.v.

Ansvarsdækningen dækker omkostninger
ved afgørelsen af erstatningsspørgsmål,
hvis udgifterne er aftalt med Codan på for-
hånd. Dækningen omfatter også renter af
erstatningsbeløb.

Ved skader inden for Norden dækkes belø-
bene, selv om forsikringssummerne under
pkt. 5.1 derved bliver overskredet. Ved
skader uden for Norden dækkes de kun
inden for forsikringssummen.
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Verdensrejsedækning
For Verdensrejsedækningen gælder følgende be-
tingelser samt fællesbestemmelser for Ungdoms-
forsikring.

1 Hvem er dækket?

Dækningen omfatter den samme person-
kreds, som er anført i fællesbestemmelser
for Codan Ungdomsforsikring punkt 1. Det
er en betingelse for dækning, at sikrede er
permanent bosiddende i Danmark eller
Grønland. Betingelserne omtaler generelt
Danmark, men er dækningen tegnet af per-
soner bosiddende i Grønland, erstattes
Danmark af Grønland.

2 Hvor gælder dækningen?

Dækningen gælder ferierejser i hele ver-
den, herunder også rejser i Danmark, som
indeholder minimum en overnatning.

3 Dækningsperiode

Dækningen omfatter rejser indtil 60 dages
varighed og træder i kraft for den enkelte
rejse, når sikrede forlader sin bopæl for at
starte rejsen, og dækningen ophører ved
hjemkomsten til bopælen (rejseperioden),
dog maks. de første 60 dage af rejseperio-
den.

4 Hvilke rejser omfatter dæknin-
gen?

Dækningen omfatter alene private ferierej-
ser og studierejser, hvor forsikringstager
ikke er tilmeldt en uddannelsesinstitution i
udlandet. Forretningsrejser er dermed ikke
omfattet af dækningen.
Ved kombinerede ferie- og forretningsrej-
ser omfatter dækningen den private ferie-
del af rejsen dog maks. de første 60 dage
af den samlede rejseperiode.

Ved rejser i EU/EØS lande, det vil sige EU-
landene samt Norge, Island, Liechtenstein
og Schweiz skal det blå EU Sygesikrings-
kort medbringes og benyttes.

5 Forsikringssummer

De forsikringssummer og maksimumbeløb,
der er nævnt i betingelserne, er grænsen
for Codans erstatningspligt for alle skader i
rejseperioden.

6 Generelle undtagelser

Dækningen omfatter ikke skader:
• der uanset sikredes sindstilstand eller

tilregnelighed forvoldes forsætligt af
forsikringstageren/sikrede

• skyldes, at sikrede er påvirket af spiri-
tus, narkotika eller andre giftstoffer,
medmindre det godtgøres, at skaden
ikke står i forbindelse hermed

• som følge af strejke eller lock-out
• som følge af arrest, beslaglæggelse

eller andre indgreb foretaget af offentli-
ge myndigheder

• som følge af deltagelse i ekspeditioner
og storvildtsjagt

• som skyldes sikredes deltagelse i straf-
bare handlinger

• som følge af atomudslip eller atombom-
ber

• som er en direkte eller indirekte følge
af indrejse til et land, hvor der er krig,
krigslignende tilstande, neutralitets-
krænkelse, borgerkrig, oprør eller bor-
gerlige uroligheder, terroristaktiviteter,
militær undtagelsestilstand, revolution,
epidemi, naturkatastrofe eller anden
lign. tilstand

• som er en direkte eller indirekte følge
af indrejse i et område, hvor Udenrigs-
ministeriet har frarådet al unødig ind-
rejse, eller i forvejen har foretaget
evakuering

• som følge af kroniske lidelser eller lidel-
ser, der var til stede før afrejsen fra
Danmark, medmindre det ikke med ri-
melighed kunne forventes, at lidelsen
ville medføre behandlingsbehov under
rejse, se pkt. 7

• som følge af fødsel eller følger af gravi-
ditet indenfor 1 måned fra forventet fød-
selstidspunkt

• som følge af graviditetsgener generelt
• i form af flyveskræk, fobier, andre psyki-

ske reaktioner og lignende tilstande.
• der er dækket på anden forsikring her-

under EU-sygesikringen. Dækningen på
Verdensrejsedækningen er subsidiær.
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• Skader, der er sket i forbindelse med
træning, uanset træningens art, udøvel-
se af eller deltagelse i farlig sport.

Som farlig sport betragtes følgende
sportsgrene/ aktiviteter:

• Træning eller deltagelse i motorløb og
motorcykelløb af enhver art, heri og
ikke begrænset til motorcrossløb, rally-
løb, speedway, gokart, knallertløb eller
aktiviteter der kan sidestilles hermed.

• Racerbådsløb eller racerbådssejlads af
enhver art eller aktiviteter, der kan si-
destilles hermed.

• Kamp- og selvforsvarssport af enhver
art, hvor hensigten med sporten er, at
kunne ramme, nedlægge eller slå på en
modstander eller ting.

• Bjergbestigning og bjergklatring af en-
hver art, hvor det normalt er påkrævet,
at der anvendes særligt udstyr.

• Rapelling på bjergvæg af enhver art
eller aktiviteter, der kan sidestilles her-
med.

• Parasailing, kitesurfing, rafting, bungy
jump af enhver art eller aktiviteter, der
kan sidestilles hermed.

• Parkour eller andre aktiviteter, der kan
sidestilles hermed.

• Dykning mere end 20 meter ned
• Udøvelse af sportsgrene, som kan side-

stilles med ovenstående.

7 Eksisterende sygdom /tilskade-
komst

Hvis sikrede har en eksisterende
sygdom/tilskadekomst, skal
sygdommen/tilskadekomsten have været i
en stabil god fase i mindst 2 måneder
inden afrejse.

Ved stabil god fase forstås at tilstanden
har været stationær uden nogen form for
ændring, udvikling eller periodisk forvær-
ring, som har:
• krævet kontakt til læge (ud over regel-

mæssige kontrolbesøg)
• medført justering eller plan om ændring

af behandling/medicinering
• medført plan om yderligere undersøgel-

ser, behandling eller hospitals-
indlæggelse.

Hvis sikredes sygdom/tilskadekomst ikke
var i stabil god fase skal sikrede indhente
forhåndsgodkendelse. Se pkt. 8.

8 Forhåndsgodkendelse

I tilfælde af eksisterende
sygdom/tilskadekomst, skal sikrede ved
henvendelse til SOS International før afrej-
sen, få en forhåndsgodkendelse af, hvor-
vidt der på trods af
sygdommen/tilskadekomsten er dækning.
En forhåndsgodkendelse fra SOS Interna-
tional er bindende for Codan.
Det er kun nødvendigt med en medicinsk
forhåndsgodkendelse, hvis sikredes
sygdoms/tilskadekomst ikke er i en stabil
god fase 2 måneder inden afrejse.
På www.sos.eu/mf kan du hurtigt og nemt
teste dig selv for, om det er nødvendigt
med en medicinsk forhåndsvurdering.

9 Overdragelse af
rettigheder/regres

Ingen kan uden Codans tilladelse pantsæt-
te eller overdrage sine rettigheder ifølge
denne dækning. Hvis der sker udbetalinger
fra dækningen, indtræder Codan i sikredes
rettigheder.
Sikrede er derfor forpligtiget til at udfylde
samtykke til formålet.

10 Sygdom og hjemtransport

10.1 Akut sygdom eller tilskadekomst

Dækningen omfatter behandling og/eller
hjemtransport ved akut sygdom eller tilska-
dekomst, der er opstået under rejsen.

Behandling af en akut forværret
sygdom/tilskadekomst, hvis sikredes
sygdom/tilskadekomst var i en stabil god
fase 2 måneder inden afrejse jf. pkt. 7 eller
sikrede havde fået forhåndsgodkendelse jf.
pkt. 8.

10.2 Erstatning

Det er en betingelse for erstatning, at al
behandling og transport sker efter aftale
med SOS International. Det er således
SOS International som afgør, hvornår og
hvordan hjemtransport skal finde sted.
Kontakt derfor altid SOS International
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inden nogen form for behandling eller
transport påbegyndes.

10.3 Hvad er dækket?

Dækningen omfatter nødvendige og rimeli-
ge udgifter til:
• hospitalsbehandling og -ophold, inkl.

operationer og ambulancetransport til
nærmeste behandlingssted

• lægebehandling og lægeordineret medi-
cin, røntgenbilleder og øvrige hjælpe-
midler

• lægeordineret behandling af fysiotera-
peut eller kiropraktor med op til 5 be-
handlinger i udlandet for hver sikret
person

• hotel og forplejning, når ekstraordinært
ophold er ordineret af læge

• lægeordineret hjemtransport eller læge-
ordineret transport til nærmeste egnede
behandlingssted

• hvis sikrede er afgået ved døden, dæk-
kes udgifter til transport af afdøde, inkl.
udgifter til lovbefalede foranstaltninger.

• akut smertestillende tandbehandling,
hvis behandlingen ikke kan vente, til
sikrede kommer hjem til Danmark.
Tandbehandling er dækket med højst
6.120 kr. (2017) for hver sikret person.

Endvidere dækkes udgifter til forlængelse
af denne rejseforsikring, hvis ferierejsen
pga. dækningsberettiget
sygdom/tilskadekomst strækker sig ud
over dækningsperioden jf. 3.

10.4 Hvad er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke udgifter:
• til behandling af en kronisk sygdom

eller eksisterende lidelse, hvis der sker
en forværring, som med rimelighed
kunne forventes

• til kontrol, behandling eller medicin til
at holde en kronisk sygdom eller en ek-
sisterende lidelse stabil

• som skyldes, at sikrede har standset
behandlingen eller har fået afslag på
behandling af en kronisk sygdom eller
lidelse

• som vedrører et behandlingsbehov, sik-
rede kendte inden afrejse fra Danmark

• som skyldes, at sikrede er udeblevet fra
et aftalt kontrolbesøg for en kronisk
sygdom eller eksisterende lidelse

• til ikke lægeordineret medicin

• til behandling og ophold i udlandet, hvis
SOS Internationals læge har besluttet,
og den behandlende læge har god-
kendt, at behandlingen kan vente, til
sikrede er kommet hjem til Danmark

• til fortsat behandling og indlæggelse på
et hospital, hvis sikrede nægter at lade
sig transportere hjem, selv om SOS In-
ternationals læge har besluttet, at sikre-
de kan transporteres hjem, og den
behandlende læge har godkendt trans-
porten

• som skyldes, at sikrede ikke følger de
anvisninger, som er givet af den be-
handlende læge og/eller af SOS Inter-
nationals læge

• til fødsel eller behandling af sygdom
som følge af graviditet indenfor 1
måned fra forventet fødselstidspunkt

• til abortus provokatus medmindre det
ud fra en lægelig vurdering er nødven-
digt for at redde sikredes liv eller førlig-
hed

• til at erstatte, udskifte eller reparere
tandproteser, briller, kontaktlinser eller
høreapparater

• til rekreation eller kurophold
• til behandling eller ophold efter hjem-

komst til Danmark
• til sygetransport som følge af sikredes

frygt for smittefare
• til plastikkirurgiske eller kosmetiske

operationer eller følger heraf, medmin-
dre indgrebet er en følge af akut tilska-
dekomst, der kræver
hospitalsbehandling på rejsen.

10.5 Ved skade

Efter hjemkomst indsendes anmeldelse til
Codan sammen med dokumentation for
ekstraudgifter, lægeerklæring fra den be-
handlende læge på rejsen samt øvrig infor-
mation, som er relevant for behandling af
skaden.

11 Sygeledsagelse

11.1 Dækningen omfatter

Dækningen omfatter dokumenterede ekstra
rejseudgifter, som opstår ved sikredes læ-
gedokumenterede akutte sygdom, alvorlige
tilskadekomst eller dødsfald.
Om eksisterende sygdom/tilskadekomst,
se pkt. 7 og 8.
Dækningen omfatter:
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• rimelige ekstra udgifter til hotelophold,
forplejning og lokal transport med i alt
indtil 2.170 kr. (2017) pr. dag pr. syge-
ledsager

• hjemrejse sammen med den syge, dog
maksimalt ordinært rutefly på økonomi-
klasse.

• udgifter til indhentning af den fastlagte
rejserute, hvis der er mindst 7 dage til-
bage af den oprindelige rejseperiode.

11.2 Erstatning

Erstatning for sygeledsagelse kan enten
udbetales til den del af husstanden, som er
med på rejsen, eller til maks. 1 rejseledsa-
ger efter eget valg.

11.3 Definition af rejseledsager

Rejseledsager er defineret som: En person,
der har bestilt rejsen sammen med sikrede
i den hensigt at foretage rejsen i fælles-
skab med denne. Rejseledsageren behø-
ver ikke være forsikret i Codan. Fremgår
sikredes og rejseledsagerens navne ikke
af samme rejsebevis eller lign., vil Codan
på baggrund af de foreliggende oplysnin-
ger vurdere, om der er tale om en rejse-
ledsager.

11.4 Ved skade

Anmeldelse skal omgående ske til SOS In-
ternational, som afgør, om sygeledsagelse
kan foretages og på hvilken måde.

Efter hjemkomst indsendes anmeldelse til
Codan sammen med dokumentation for
ekstraudgifter, lægeerklæring fra den be-
handlende læge på stedet samt øvrig infor-
mation, som er relevant for behandling af
skaden.

12 Rejseafbrydelse

12.1 Dækningen omfatter

Dækningen omfatter dokumenterede ekstra
rejseudgifter (maksimum
fly/økonomiklasse) som følge af hjemkal-
delse grundet:
• akut dødsfald eller hospitalsindlæggelse

som følge af et alvorligt ulykkestilfælde
eller en pludselig og alvorlig opstået
sygdom, der har ramt sikredes:

a) ægtefælle eller samlever

b) børn, svigerbørn eller børnebørn

c) forældre, forældres fastboende sam-
lever, bedsteforældre eller svigerfor-
ældre

d) søskende, svogre eller svigerinder

• væsentlig skade pga. brand, storm,
oversvømmelse, eksplosion eller ind-
brud i sikredes private bolig eller egen
virksomhed efter udrejsen. Ved skade
som følge af brand eller tyveri er det et
krav, at politianmeldelse foreligger

• bedrageriske handlinger i sikredes
egen virksomhed begået af en medar-
bejder, hvis politianmeldelse foreligger

• overenskomststridig arbejdsnedlæggel-
se i sikredes egen virksomhed.

Det er en betingelse for Codans erstat-
ningspligt, at forsikringsbegivenheden er
indtrådt efter sikredes afrejse, og at hjem-
rejsen sker umiddelbart efter, at begiven-
heden er indtrådt.

12.2 Rejseledsager

Dækningen omfatter endvidere, de ekstra-
udgifter sikrede har til transport hjem, hvis
en rejseledsager jf. punkt 11.3 bliver kaldt
hjem til Danmark grundet en af ovennævn-
te årsager, og sikrede ellers skulle have
fortsat rejsen alene.

12.3 Genoptagelse af rejsen

Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige
ekstra rejseudgifter til returrejse. Det for-
udsætter dog, at der er mindst 7 dage til-
bage af rejseperioden. Rejseperioden er
det antal dage, som den planlagte rejse
skulle have varet ifølge indsendt dokumen-
tation. Hvis sikrede benytter sig af mulig-
heden for returrejse bortfalder muligheden
for at få erstatningsrejse jf. punkt 13

12.4 Ved skade

Anmeldelse skal omgående ske til SOS In-
ternational, som afgør, om hjemrejse kan
foretages og på hvilken måde.

Ved rejseafbrydelse er det tillige en betin-
gelse, at Codan får dokumentation, hvis
Codans læge ikke på forhånd har godkendt
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hjemtransporten/hjemrejsen. Lægeerklæ-
ring og dokumentation for afholdte udgifter
indsendes til Codan.

Efter hjemkomsten indsendes der doku-
mentation til Codan for hjemkaldelsen
samt for ekstra rejseudgifter. I tilfælde af:
• hospitalsindlæggelse eller dødsfald ind-

sendes kopi af lægejournal, der udfør-
ligt beskriver behandlingsforløbet samt
evt. dødsattest

• indbrud, brand eller bedrageriske hand-
linger indsendes en politirapport som
dokumentation

• væsentlig skade som følge af brand,
storm, eksplosion eller oversvømmelse
indsendes dokumentation for skaden og
dennes omfang, fx i form af rapport fra
redningsselskab.

13 Erstatningsrejse

13.1 Dækningen omfatter

Dækningen omfatter udgifter til erstat-
ningsrejse, hvis sikrede:
• rammes af akut sygdom eller tilskade-

komst, som medfører hospitals-
indlæggelse i mere end halvdelen af
rejseperioden
Vedrørende eksisterende
sygdom/tilskadekomst, se pkt. 7 og 8.

• hjemtransporteres i første halvdel af
rejseperioden i henhold til den behand-
lende læges skriftlige ordination

• har foretaget rejseafbrydelse jf. punkt
12 i første halvdel af rejseperioden, og
ikke har anvendt mulighederne for at
genoptage rejsen

• er blevet evakueret jf. punkt 16. Dog
giver evakuering som følge af rejsesel-
skabets konkurs ikke ret til udbetaling
af erstatningsrejse.

• Sikrede er ligeledes berettiget til erstat-
ning for erstatningsrejse, hvis rejsen er
påbegyndt (fra bopælen), og sikrede
rammes af akut sygdom eller tilskade-
komst i løbet af udrejsen, og derfor er
nødt til at blive i, eller vende tilbage til,
Danmark uden have nået destinationen.

13.2 Rejseperiode

Rejseperioden beregnes i hele dage. An-
tallet af ødelagte rejsedøgn opgøres:
• tidligst fra det tidspunkt, hvor sikrede

havde første dokumenterede lægebe-

søg. Ved lægebesøg forstås, at forsikre-
de personligt konsulterer en læge, eller
lægen personligt kommer ud til forsikre-
de.
eller

• tidligst fra det tidspunkt, hvor sikrede er
blevet hjemtransporteret eller er rejst
hjem som følge af en hændelse omfattet
af punkt 12.

• Udrejse- og hjemrejsedagen regnes for
to hele dage uanset tidspunktet

• Der ydes ingen erstatning ud over den
oprindelige rejseperiode.

13.3 Hvem udbetales erstatningen til?

Der ydes erstatningsrejse til den sikrede
personkreds jf. punkt 1, som er med på rej-
sen. Dækningen omfatter endvidere er-
statningsrejse til sikrede, hvis en
rejseledsager jf. punkt 11.3 bliver ramt af
en hændelse nævnt i punkt 13.1, og sikre-
de kan dokumentere, at sikrede som følge
heraf har fortsat rejsen alene.

13.4 Opgørelse af erstatning

Erstatningen opgøres til det beløb, sikrede
har betalt til rejsearrangøren for rejsen.
Der ydes kun erstatning for udgifter til for-
tæring, hvis disse er inkluderet i rejsens
pris.

Ved individuelt arrangerede rejser udgør
erstatningen dokumenterede udgifter til
transport og ophold, der ikke kan refunde-
res.

For bilkørsel beregnes en pris pr. kørt km
ad korteste vej fra bopælen til rejsemålet
og retur. Beløbet opgøres i henhold til sta-
tens takster for tjenestekørsel i egen bil
over 20.000 km pr. år. Hvis ikke alle i bilen
er omfattet af samme rejseforsikring i
Codan, fordeles udgifterne forholdsmæs-
sigt.

Afholdte udgifter til udflugter, arrangemen-
ter fx koncertbilletter eller planlagte akti-
viteter fx lejet udstyr, skiliftkort, instruktion,
der ikke kan finde sted som følge af forsik-
ringsbegivenheden, og ikke kan refunde-
res, erstattes med indtil 2.170 kr. (2017) pr.
sikret person.

Udgifter til billeje, der ikke kan refunderes
medregnes i max. erstatninger jf. pkt. 13.5

UNG-F Side 13



Forsikringsbetingelser

13.5 Højeste erstatning

Max. erstatning for erstatningsrejser udgør
i alt 79.500 kr. (2017) pr. skadebegivenhed.

13.6 Ved skade

Skaden anmeldes efter hjemkomsten til
Codan. Erstatningspligten er betinget af, at
sikrede selv fremskaffer lægeerklæring in-
deholdende diagnose samt oplysning om
varigheden af hospitalsindlæggelsen.

14 Erstatningsdøgn

14.1 Dækningen omfatter

Er sikrede ikke berettiget til erstatningsrej-
se efter betingelserne nævnt i punkt 13,
dækkes antallet af ødelagte rejsedøgn hvis
sikrede:
• rammes af akut sygdom eller tilskade-

komst, som medfører hospitalsin-
dlæggelse

• bliver lægeordineret ro og hvile i og
omkring ferieboligen på grund af akut
sygdom eller tilskadekomst

• efter den lokalt autoriserede læges or-
dination ikke kan deltage i den planlag-
te primære aktivitet på grund af akut
opstået knoglebrud, fraktur, ledbånds-
skade, forvridning, forstuvning eller lig-
nende skader på led og muskler.

• hjemtransporteres i henhold til den be-
handlende læges skriftlige ordination

• har foretaget rejseafbrydelse jf. punkt
12

• er blevet evakueret jf. punkt 16. Dog
giver evakuering som følge af rejsesel-
skabets konkurs ikke ret til udbetaling
af erstatningsdøgn.

Vedrørende eksisterende sygdom eller til-
skadekomst, se pkt. 7 og 8

14.2 Dokumentation

Fremgår det ikke direkte af lægeerklærin-
gen fra den lokalt autoriserede behandlen-
de læge, at der er anvist indlæggelse,
lægeordineret ro og hvile i og omkring fe-
rieboligen eller ordination af, at sikrede
ikke kan deltage i den primære planlagte
aktivitet i mere end halvdelen af den plan-
lagte rejse på grund af akut opstået knog-
lebrud, fraktur, ledbåndsskade, forvridning,
forstuvning eller lignende skader på led og
muskler, vil Codans læge på baggrund af

de foreliggende oplysninger vurdere, om
forsikringen dækker.

Det er en betingelse, at den planlagte pri-
mære aktivitet tydeligt fremgår af rejsebe-
vis, kvittering eller lign. Hvis dette ikke er
tilfældet, vil Codan på baggrund af de fore-
liggende oplysninger vurdere, om der kan
ydes erstatning

Opstår der tvivl om, i hvilken periode der
kan være tale om indlæggelse eller ro og
hvile, afgøres dette også af Codans læge.

14.3 Opgørelse af erstatning

Erstatningen beregnes på baggrund af den
dokumenterede pris, sikrede og den med-
forsikrede har betalt for rejsen, og som
ikke kan refunderes jf. punkt 13.4. Max. er-
statning for erstatningsdøgn udgør i alt
18.350 kr. (2017) pr. skadebegivenhed, uan-
set antallet af ødelagte feriedøgn, og uan-
set antallet af erstatningsberettigede.

Ved individuelt arrangerede rejser udgør
erstatningen dokumenterede udgifter til
transport og ophold, der ikke kan refunde-
res. For bilkørsel beregnes en pris pr. kørt
km ad korteste vej fra bopælen til rejsemå-
let og retur. Beløbet opgøres i henhold til
statens takster for tjenestekørsel i egen bil
over 20.000 km pr. år. Udgifterne fordeles
forholdsmæssigt ud fra hvor mange i bilen
der skal betales erstatning for, jf. punkt
14.4, samt hvor stor andel af rejseperioden
der skal erstattes.

14.4 Hvem udbetales erstatningen til?

Der udbetales et beløb pr. ødelagt rejse-
døgn til sikrede og den øvrige omfattede
personkreds jf. pkt. 1, som er med på rej-
sen. Dækningen omfatter også erstat-
ningsdøgn til sikrede, hvis en
rejseledsager jf. 11.3 bliver ramt af en
hændelse omtalt i punkt 14.1, og sikrede
som følge heraf har afholdt et antal rejse-
døgn alene. Alene vil sige uden rejseled-
sager jf. pkt. 11.3 eller uden en medsikrede
jf. pkt. 1.

14.5 Rejseperiode

Rejseperioden beregnes i hele dage. An-
tallet af ødelagte rejsedøgn opgøres:
• Tidligst fra det tidspunkt, hvor sikrede

havde første dokumenterede lægebe-
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søg. Ved lægebesøg forstås, at sikrede
personligt konsulterer en læge, eller
lægen personligt kommer ud til sikrede.
eller

• tidligst fra det tidspunkt, hvor sikrede er
blevet hjemtransporteret eller er rejst
hjem som følge af en hændelse omfattet
af punkt 12

• Udrejse- og hjemrejsedagen regnes for
to hele dage uanset tidspunktet

• Der ydes ingen erstatning for hjemrej-
sedagen, og aldrig ud over den oprinde-
lige rejseperiode.

14.6 Ved skade

Efter hjemkomsten indsendes skadeanmel-
delse til Codan. Se punkt 13.6 for krav til
dokumentation.

15 Tilkaldelse

Dækningen omfatter rimelige udgifter til
rejse, ophold og rejseforsikring for max. to
personer, der efter aftale med SOS Inter-
national kaldes ud til sikrede på grund af
dennes alvorlige akut opståede sygdom,
tilskadekomst eller død.

15.1 Betingelser for erstatning

Det er en betingelse for Codans erstat-
ningspligt at:
• hospitalsopholdet forventes at vare

mindst 5 dage fra indlæggelsen
• sikrede ikke skal hjemtransporteres i

forbindelse med sygdom eller tilskade-
komst inden for 3 døgn.

15.2 Erstatning

Den samlede erstatning for opholdsudgifter
inkl. fortæring er begrænset til max. 2.170
kr. pr. døgn og max. 32.500 kr. i alt (2017)
pr. skadebegivenhed. Erstatningen for rej-
seudgifter kan ikke overstige prisen for en
rejse med fly på økonomiklasse.

15.3 Ved skade

I tilfælde af skade skal underretning straks
ske til SOS International, som afgør, om
pårørende kan tilkaldes og på hvilken
måde. Efter hjemkomsten indsendes doku-
mentation for rejseudgifter, ophold mv. til
Codan.

16 Evakuering

16.1 Dækningen omfatter
Dækningen er subsidiær i forhold til den
assistance lokale myndigheder, Det Dan-
ske Udenrigsministerium eller anden myn-
dighed normalt yder.

Forsikringen dækker udgifter til evakuering
eller ekstraudgifter til hjemrejse, såfremt
sikredes returbillet ikke kan anvendes i til-
fælde af:
• krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig,

terroristaktiviteter, militær undtagelses-
tilstand, revolution, epidemi eller anden
lign. tilstand i området, hvor sikrede be-
finder sig. Behovet for evakuering skal
være opstået akut på feriestedet og må
ikke skyldes forhold, som er almindeligt
kendte på tidspunktet, hvor sikrede rej-
ser til destinationen. Tilstanden skal
være erklæret og dokumenteret af Det
Danske Udenrigsministerium, dansk
ambassade eller lignende institution

• rejseselskabets konkurs. Dækningen er
begrænset til de tilfælde, hvor hjemrej-
sen ikke dækkes af Rejsegarantifonden.

Det er en betingelse for dækning, at sikre-
de ikke tidligere har undladt at følge
udenrigsministeriets opfordring til evaku-
ering.

16.2 Erstatning

Dækningen er begrænset til højest 79.500
kr. (2017) for ophold og transport pr. ska-
debegivenhed.

16.3 Bagage

Forsikringen dækker også tab eller beska-
digelse af den bagage, som sikrede må ef-
terlade ved evakueringen med op til 18.350
kr. (2017) pr. sikrede.

16.4 Begrænsede muligheder for at yde assi-
stance

Codan og SOS International kan have be-
grænsede muligheder for at yde assistance
i områder, hvor der fx er krig eller livstru-
ende epidemier.

16.5 Ved skade
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I tilfælde af skade skal underretning straks
ske til SOS International, som afgør, om
evakuering skal foretages og på hvilken
måde. Efter hjemkomsten indsendes den
fornødne dokumentation for skaden til
Codan.

17 Udvidet terrordækning

17.1 Dækningen omfatter

Hvis sikrede opholder sig på en destina-
tion, som udsættes for terror i form af
bombesprængning, angreb med kemiske
eller biologiske våben, eller anden form for
terror, der medfører personskade, dækkes
ekstraudgifter til tidligere hjemrejse med
op til halvdelen af det beløb, sikrede oprin-
deligt har betalt for transport til destinatio-
nen.

17.2 Betingelser for erstatning

Det er en forudsætning, at sikrede er indlo-
geret i en feriebolig beliggende inden for
en radius af 10 km fra det sted, terrorhand-
lingen blev begået, og at en tidligere hjem-
rejse medfører ankomst til Danmark,
minimum 72 timer før oprindeligt planlagt
hjemkomsttidspunkt.

17.3 Sikredes forpligtelser

Såfremt sikrede tilbydes hjemrejse fra
anden side, er sikrede forpligtet til at mod-
tage dette og kan således ikke vælge at
gøre brug af denne dækning.

17.4 Regres

Hjemtransport iværksat af rejsearrangøren
eller af andre, herunder offentlige myndig-
heder, er ikke omfattet af denne dækning.
Denne dækning kan således ikke danne
grundlag for regreskrav fra sådan nævnte.

17.5 Ved skade

Efter hjemkomst indsendes dokumentation
til Codan for de afholdte udgifter, tidspunkt
for den reelle hjemkomst og den planlagte
hjemkomst samt dokumentation for ferie-
boligens beliggenhed i forhold til det sted
terrorhandlingen blev begået.

17.6 Hvad er ikke dækket?

Bemærk, hvis sikrede vælger at benytte
sig af ovenstående dækning, giver det ikke
ret til udbetaling af Erstatningsrejse eller
Erstatningsdøgn jf. punkt 13 og 14.

18 Akut krisehjælp

18.1 Dækningen omfatter

Dækningen giver ret til akut krisehjælp til
sikrede, der under rejse kommer ud for en
af nedenstående hændelser, som medfører
en akut psykisk krise:
• røveri
• overfald eller trusler
• ulykke
• brand eller eksplosion
• naturkatastrofe, livstruende epidemi

eller terrorangreb.

Røveri, overfald, trusler, brand eller eks-
plosion skal anmeldes til nærmeste politi.

18.2 Erstatning

Dækningen omfatter kriseterapi på stedet,
og hvis SOS International anbefaler det,
dækkes også udgifter til max 5 psykologbe-
handlinger pr. person efter hjemkomsten til
Danmark. Kriseterapien ydes af SOS Inter-
nationals kriseteam.

18.3 Hvad er ikke dækket?

Forsikringen dækker ikke, hvis sikrede:
• opholder sig på en krigsskueplads. Dog

dækker forsikringen, hvis sikrede ophol-
der sig på en krigsskueplads ved kamp-
handlingernes start, hvis betingelserne
under punkt 16 er opfyldt.

18.4 Ved skade

Ved behov for kriseterapi kontaktes SOS
International, som vurderer behovet og
træffer endelig beslutning vedrørende kri-
seterapi og eventuel udsendelse af krise-
team. Efter hjemkomsten indsendes den
fornødne dokumentation for skaden til
Codan.

19 Ferieboligsikring

19.1 Dækningen omfatter
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Dækningen omfatter dokumenterede mer-
udgifter, hvis en bestilt og betalt feriebolig
eller campingvogn/telt ikke kan benyttes
som følge af:
• vand- eller brandskade
• oversvømmelse, jordskælv eller lignen-

de naturkatastrofe.

19.2 Erstatning

Erstatningen er begrænset til 2.170 kr.
(2017) pr. døgn, dog max. 15.190 kr. (2017)
pr. skadebegivenhed. Dækning ydes ikke,
hvis sikrede har modtaget refusion for ud-
gifterne.

19.3 Ved skade

Der indsendes dokumentation til Codan for
merudgifterne sammen med dokumenta-
tion for skaden og for den refusion, der al-
lerede er ydet.

20 Forsinket fremmøde

20.1 Dækningen omfatter

Dækningen omfatter dokumenterede eks-
traudgifter til indhentning af fastlagt rejse-
rute ved ud- eller hjemrejse hvis sikrede
uforskyldt og uforudsigeligt møder for sent
op til et transportmiddel der indgår i den
planlagte rejse, og derfor ikke kommer
med på rejsen som planlagt. Det er en be-
tingelse for dækning, at rejsen er bestilt
senest 24 timer før afrejsen fra din bopæl
eller opholdsstedet på rejsen. Der skal
endvidere være indlagt nødvendig tid til at
skifte mellem to transportmidler. Ved fly-
transport er det den officielle minimum
transfertid, som luftfartsselskaberne anfø-
rer i deres tidstabeller, der betragtes som
nødvendig tid.

20.2 Erstatning

Erstatningen er begrænset til rejsens pris
(dog max. fly/økonomiklasse).

20.3 Ved skade

I tilfælde af krav om erstatning indsendes
dokumentation for årsagen til forsinkelsen
og for ekstraudgifterne til Codan.

21 Transportforsinkelse

21.1 Dækningen omfatter

Dækningen yder erstatning, hvis sikredes
planlagte ankomsttidspunkt enten til ferie-
stedet eller til Danmark er forsinket mere
end 6 timer. Det er en betingelse for dæk-
ning, at
• rejsearrangøren har fastlagt tidspunkt-

erne mindst 24 timer før ud- respektive
hjemrejse skal påbegyndes

• forsinkelsen skyldes klimatiske forhold
eller mekaniske (herunder tekniske) år-
sager.

21.2 Erstatning

Erstatningen ydes med 1.090 kr. pr. påbe-
gyndt døgn, dog max. 4.360 kr. (2017) pr.
sikret person.

21.3 Ved skade

Ved krav om erstatning indsendes rejsebe-
vis og dokumentation fra transportselska-
bet for årsagen til forsinkelsen til Codan.

22 Overfald

22.1 Dækningen omfatter

Dækningen yder erstatning for personska-
de, hvis en forsikret person bliver udsat for
et overfald. Erstatningen er svarende til,
hvad en ansvarlig skadevolder skulle have
betalt i erstatning efter dansk retspraksis
ved en tilsvarende skade, dog max. 600.000
kr.

Når Codan har ydet dækning, overtager
selskabet i enhver henseende sikredes
eventuelle krav mod skadevolder inde for
den erstattede sum.

Det er en betingelse for Codans erstat-
ningspligt, at overfaldet anmeldes til politi-
et.

22.2 Hvad er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke skader, der:
• forvoldes af en rejseledsager
• tilføjes sikrede, fordi denne uden rime-

lig grund har udsat sig for skaden
• står i forbindelse med sikredes delta-

gelse i en strafbar handling.
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22.3 Ved skade

Efter hjemkomsten indsendes politirapport
sammen med anmeldelsen til Codan. Sik-
rede må sandsynliggøre, at skaden er
dækningsberettiget.

23 Bagagedækning

23.1 Dækningen omfatter

Dækningen omfatter anden pludselig
skade, der ikke er nævnt eller undtaget i
de dækninger, der er omfattet af Ungdoms-
forsikringen.

Ved pludselig skade forstås en skade, hvor
både skadens årsag og virkning er øjeblik-
kelig. Årsag og virkning skal altså ske
samtidig og ikke over et tidsrum.

23.2 Hvad er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke skader, som skyl-
des:
• skade, der alene består af ridser,

skrammer, tilsmudsning, stænk samt
spild af fødevarer og væsker

• skade, der er forvoldt af dyr
• skade, der skyldes slid, mangelfuld ved-

ligeholdelse eller fejlbetjening
• skade, der skyldes fejlkonstrution, fejl-

montering eller anden fejl ved fremstil-
ling eller udførelsen

• skade, der er dækket af garanti- og ser-
viceordning

• glemte, bortkomne eller forlagte ting
• skade, der skyldes, at du selv eller et

medlem af din husstand har udvist grov
uagtsomhed eller forsæt.

• mangelfuld emballage
• at væsker flyder ud fra medbragte fla-

sker eller lignende
• almindelig og forudsigelig ramponering

af bagage.

23.3 Ved skade

Ved krav om erstatning indsendes rejsebe-
vis og dokumentation for den beskadigede
genstand til Codan.

24 Bagageforsinkelse

24.1 Dækningen omfatter

Hvis indskrevet bagage er forsinket i mere
end 6 timer i forhold til sikredes ankomst
til rejsemålet, ydes en kontant erstatning
på 1.090 kr. pr. kuffert pr. påbegyndt døgn
dog max. 4.360 kr. (2017) i alt pr. kuffert.

Erstatning for forsinket udstyr, fx klapvogn,
ski- eller golfudstyr eller lignende, er be-
grænset til udgiften til leje af tilsvarende
udstyr i den periode, hvor sikredes eget
udstyr er forsinket.

Det er en betingelse for erstatning, at den
sikrede har modtaget og for Codan kan
fremvise et bagagebevis for den indskrev-
ne bagage.

Der udbetales ikke erstatning for bagage-
forsinkelse på hjemrejsen

24.2 Ved skade

Sammen med anmeldelse til Codan ind-
sendes bevis for indskrivning af bagagen
samt dokumentation for forsinkelsen fra
rejsearrangør/transportselskab (PIR-rap-
port, Property Irregularity Report).

25 Selvrisikodækning på lejet bil

25.1
Dækningen giver ret til betaling af selvrisi-
ko, hvis sikrede i en lejet bil kommer ud
for et uheld, hvor udlejer pålægger sikrede
at betale en selvrisiko.

25.2
Selvrisiko på lejet bil er dækket med højst
6.120 kr. (2017) pr. forsikringsbegivenhed.
Det er en betingelse for dækningen, at ska-
den ikke skyldes, at sikrede har handlet
groft uagtsomt eller forsætligt. Se generel-
le undtagelser under punkt 6.

25.3
Efter hjemkomst indsendes dokumentation
for de afholdte udgifter til Codan.

26 Krisehjælp til pårørende i Dan-
mark

26.1
Dækningen giver ret til akut krisehjælp til
ægtefælle/samlever, børn, forældre og sø-
skende i Danmark, hvis sikrede under
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rejse kommer ud for en af nedenstående
hændelser, og dette har medført en akut
psykisk krise hos den pårørende i Dan-
mark:
• røveri
• overfald eller trusler
• ulykke
• brand, eksplosion eller indbrud
• naturkatastrofe, livstruende epidemi

eller terrorangreb.

26.2
Krisehjælp kan kun ske i forbindelse med
større ulykker eller hændelser og omfatter
op til 5 psykologbehandlinger. Ved behov
for krisehjælp kontaktes Codan, som vur-
derer behovet og træffer endelig beslut-
ning vedrørende krisehjælp og eventuel
henvisning til psykolog.

26.3
Forsikringen dækker ikke, hvis sikrede op-
holder sig på en krigsskueplads. Dog dæk-
ker forsikringen, hvis sikrede opholder sig
på en krigsskueplads ved kamphandlinger-
nes start, hvis betingelserne for evakuering
er opfyldt jf., punkt 16.

26.4
Ved behov for akut krisehjælp skal den på-
rørende kontakte Codan med oplysninger
om sikredes navn og CPR-nr. Efter hjem-
komsten indsendes til Codan dokumenta-
tion for hændelsen, der udløste behovet for
krisehjælpen samt relationer mellem sikre-
de og den/de pårørende, der har modtaget
krisehjælp.

27 Selvrisikodækning

27.1 Dækningen omfatter

Dækningen omfatter den selvrisiko, der
gælder for skader, på indbo som medbrin-
ges på rejsen jf. Indbodækningen afsnit
3.10, dog max. 2.320 kr. (2017).

28 Privatansvar

Ungdomsforsikringen dækker ansvarsska-
der i udlandet jf. betingelserne herfor.

28.1 Dækningen omfatter

Herudover dækker Verdensrejsedækningen
tilfælde, hvor en forsikret person pådrager
sig et juridisk ansvar for skade på inventar
og bygningsdele i hotelværelse, sommer-
hus eller ferielejlighed, når det beskadige-
de har været i sikredes varetægt.

28.2 Hvad er ikke dækket?

Undtagelser, der er anført i Ungdomsforsik-
ringen afsnit vedr. Ansvarsdækning, er
også gældende for denne dækning.

29 Retshjælp

Ungdomsforsikringen dækker udgifter til
retshjælp i udlandet jf. betingelserne her-
for.

29.1 Dækningen omfatter

Herudover dækker Verdensrejsedæknin-
gen, hvis sikrede skal deltage i en retssag
i udlandet, og afhøringen ikke kan finde
sted i Danmark. Der dækkes nødvendige
udgifter til hotel og transport (max.
fly/økonomiklasse). Det er en betingelse,
at:
• sikrede er indkaldt til høringen som part

eller vidne
• sikrede efter Codans skøn har en retslig

interesse i at møde op
• udgifterne ikke erstattes fra anden side.

29.2 Hvad er ikke dækket?

De undtagelser, der er anført i Codans
Retshjælpsforsikring, gælder også for
denne dækning. Undtagelsen vedr. dæk-
ning af rejseomkostninger gælder dog ikke.

30 Sikkerhedsstillelse

30.1 Dækningen omfatter

Dækningen omfatter
sikkerhedsstillelse/kaution for betaling af
sikredes advokat-omkostninger samt krav
fra lokale myndigheder til dækning af
eventuelle erstatningskrav rejst mod sikre-
de, når disse krav stammer fra private tvi-
ster opstået under rejsen.
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30.2 Erstatning

Dækningen er begrænset til 216.100 kr.
(2017) pr. tvist.

30.3 Hvad er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:
• tvister i forbindelse med kontrakts-, er-

hvervs-, eller arbejdsforhold
• tvister mellem sikrede og rejsebureauet
• straffesager og bøder
• tvister i forbindelse med ansvar for kør-

sel i motorkøretøjer.

30.4 Overtagelse af krav

Når Codan har ydet dækning, overtager
selskabet i enhver henseende sikredes
eventuelle krav om frigivelse af sikker-
hedsstillelse eller eventuelle krav mod
andre forsikringsselskaber om dækning af
advokatomkostninger og/eller erstatninger.

30.5 Tilbagebetaling af sikkerhedsstillelsen

Sikkerhedsstillelsen betragtes som et ren-
tefrit lån, som tilbagebetales til Codan, når
den frigives.

Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som
følge af:
• sikredes manglende betaling af idømt

bøde eller erstatning
• sikredes manglende fremmøde til rets-

møde
• sikrede på anden måde er ansvarlig for

beslaglæggelsen,
skal den tilbagebetales til Codan straks
ved beslaglæggelsen.

31 Vejledning i skadetilfælde

Hvis du får brug for akut hjælp ved alvorlig
sygdom eller tilskadekomst, kan du kontak-
te SOS International a/s døgnet rundt:

SOS International a/s
Nitivej 6
DK 2000 Frederiksberg
Telefon +45 33 55 23 25
Telefax +45 70 10 50 56
e-mail sos@sos.dk

Ved skade, der er omfattet af forsikringen,
betales dokumenterede udgifter til
telefon/telefax af Codan.

Husk, at have følgende oplysninger klar,
når du ringer:
1. Patientens navn

2. Patientens opholdssted, hotel/værelse,
hospital/afdeling, stue samt telefonnum-
mer

3. Oplysning om skadetilfældet, og hvilken
hjælp der behøves

4. Behandlende læge, telefonnummer,
træffetid og sprog

5. Eventuelt andre oplysninger af betyd-
ning for SOS Internationals hjælp.

Hvis der ikke er tale om akut hjælp,
men ønsker du at anmelde en skade,
kan du ringe til Codan på +45 33 55 55
55.
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Glasdækning
(Gælder kun, hvis det står i Deres police)

For Glasdækningen gælder følgende betin-
gelser samt fællesbestemmelser for Codan
Ungdomsforsikring.

1 Hvor dækker forsikringen?

Glasdækningen dækker i Deres helårsbo-
lig.

2 Hvilke genstande er dækket?

Dækningen omfatter glas, der indgår som
bygningsdele i helårsboligen.

3 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter brud på glas, indbyg-
gede spejle og glaskeramiske kogeplader,
efter at de er monteret endeligt og i ube-
skadiget stand på deres plads som byg-
ningsdele, og så længe de forbliver der.

4 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:
• ridsning, afskrabning og anden beska-

digelse, der ikke er brud og som ikke
har gjort glasset uanvendeligt

• skader, der sker ved reparation eller
ombygning af det forsikrede glas, dets
indramning eller indfatning eller af mur
og væg umiddelbart omkring det

• skader, som er dækket af bygnings-
brandforsikringen

• punktering af termoruder eller utæthe-
der i deres sammensætning.

5 Hvordan opgøres erstatningen?

Afhængigt af omstændighederne kan
Codan vælge at erstatte skaden ved at ud-
skifte det beskadigede glas eller ved at
lade det reparere.

5.1 Genanskaffelse

Codan betaler, hvad det koster at udskifte
det beskadigede glas med nyt. Hvis tilsva-
rende glas ikke kan skaffes, kan Codan i
stedet udbetale en kontanterstatning, der
svarer til, hvad det ville koste at udskifte
med glas i tilsvarende standard, og som er
gængs på skadetidspunktet.

5.2 Reparation

Codan betaler, hvad det koster at reparere
det beskadigede glas.

Erstatning til reparation kan ikke overstige
det beløb, det ville koste at udskifte det be-
skadigede med nyt.
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Kummedækning
(Gælder kun, hvis det står i Deres police)

For Kummedækningen gælder følgende be-
tingelser samt fællesbestemmelser for
Codan Ungdomsforsikring.

1 Hvor dækker forsikringen?

Kummedækningen dækker i Deres helårs-
bolig.

2 Hvilke genstande er dækket?

Dækningen omfatter wc-kummer og -cister-
ner, bideter, håndvaske, badekar og kera-
miske køkkenvaske.

3 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter brud på kummer, efter
at disse er monteret endeligt og i ubeska-
diget stand på deres plads som bygnings-
dele, og så længe de forbliver der.

4 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:
• ridsning, afskrabning og anden beska-

digelse, der ikke er brud og som ikke
har gjort kummen uanvendelig

• skader, der sker ved reparation eller
ombygning af boligen

• skader, der sker, mens der foretages
reparation ved den forsikrede kumme,

dens indramning eller indfatning eller
ved mur, væg og gulv umiddelbart om-
kring den

• skader, som er dækket af bygnings-
brandforsikringen.

5 Hvordan opgøres erstatningen?

Afhængigt af omstændighederne kan
Codan vælge at erstatte skaden ved at ud-
skifte den beskadigede kumme eller ved at
lade den reparere.

5.1 Genanskaffelse

Codan betaler, hvad det koster at udskifte
den beskadigede kumme med en ny. Hvis
en tilsvarende kumme ikke kan skaffes,
kan Codan i stedet udbetale en kontanter-
statning, der svarer til, hvad det ville koste
at udskifte med en kumme i tilsvarende
standard, og som er gængs på skadetids-
punktet.

Hvis de eksisterende toiletsæder, haner og
lignende ikke kan genbruges på grund af
konstruktionsmæssige forskelle mellem
den gamle og den nye kumme, omfatter
erstatningen også nyt sæde, nye haner
m.v. i samme stand som det eksisterende.

5.2 Reparation

Codan betaler, hvad det koster at reparere
det beskadigede glas.

Erstatning til reparation kan ikke overstige
det beløb, det ville koste at udskifte det be-
skadigede med nyt.
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El-skadedækning
For El-skadedækningen gælder følgende betin-
gelser samt fællesbestemmelser for Codan Ung-
domsforsikring.

1 Hvor dækker forsikringen?

De forsikrede genstande er dækket i Dan-
mark.

2 Hvilke genstande er dækket af
forsikringen?

Dækningen omfatter almindelige elektriske
apparater, særlige elektriske apparater og
hårde hvidevarer, der lovligt kan forhand-
les eller anvendes i Danmark, som tilhører
Dem selv, og som udelukkende anvendes
til privat brug.

Dækningen er begrænset til højst 23.300 kr.
pr. genstand (2017).

Almindelige elektriske apparater er:
• elektriske køkkenmaskiner
• el-artikler til personlig pleje
• elektrisk hobbyværktøj
• stereoanlæg med tilbehør (bånd-, cd-,

dvd- og pladspillere, højttalere m.v.)
• v-apparater med tilbehør (videomaski-

ner, videokameraer m.v.)
• elektriske musikinstrumenter incl for-

stærkere, walkie-talkies og radioamatø-
rudstyr

• hårde hvidevarer
• el-alarmer, støvsugere, strygejern og

-ruller, elektriske ure, skrivemaskiner
og symaskiner

• telefoner og telefonsvarere, dog ikke
mobiltelefoner med tilbehør

Særlige elektriske apparater er:
• private computere med tilbehør, incl.

standardprogrammel
• mobiltelefoner med tilbehør

Hårde hvidevarer er:
• køleskabe og frysere
• komfurer, kogeplader og ovne
• vaske- og opvaskemaskiner, tørretum-

blere
• el-radiatorer og vandvarmere

3 Hvilke typer skader er dækket?

3.1 Dækningen omfatter:
• enhver skade på elektriske ledere eller

komponenter i de nævnte apparater på
grund af kortslutning, induktion, over-
spænding og lignende

• anden skade på apparatet, der sker i
forbindelse med el-skaden.

3.2 Dækningen omfatter ikke:
• skader, der er dækket af garanti- og

serviceordninger
• skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejl-

montering, fejltilslutning, forkert udført
reparation eller skader, der er opstået
under reparation

• skader, der skyldes, at apparatet er ble-
vet overbelastet eller brugt i strid med
dets formål eller konstruktion

• skader, der er dækket af en brandforsik-
ring

• skader på genstande, der udelukkende
er beregnet til udendørs anvendelse

• skader på andre genstande end dem,
der er nævnt i afsnit.

4 Hvordan opgøres erstatningen?

4.1 Generelt

Skaden opgøres til den sum, det koster at
få den beskadigede genstand repareret.
Beløbet kan dog ikke overstige apparatets
værdi efter reglerne om genanskaffelse.

4.2 Genanskaffelse

Kan apparatet ikke repareres, tager vi ud-
gangspunkt i prisen for et identisk eller til-
svarende nyt apparat. Erstatningsbeløbet
beregnes så ud fra genstandens alder efter
disse tabeller:

Almindelige elektriske apparater samt
hårde hvidevarer:
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Alder % af genanskaffelsepris på
skadetidspunktet.

0-2 år 100%

2-3 år 80%

3-4 år 70%

4-5 år 60%

5-6 år 40%

over 6 år 20%

Særlige elektriske apparater:

Alder % af genanskaffelsepris på
skadetidspkt.

0-1 år 100%

1-2 år 75%

2-3 år 50%

3-4 år 25%

over 4 år 10%

UNG-F Side 24



Forsikringsbetingelser

Elektronikdækning
Gælder kun, hvis det fremgår af din police. For
Elektronikdækningen gælder nedenstående betin-
gelser samt Fællesbestemmelser for Codan Ung-
domsforsikring.

1 Hvem er dækket?

Dækningen omfatter den samme person-
gruppe, som er anført i Fællesbestemmel-
serne afsnit 1.

2 Hvor gælder dækningen?

De forsikrede genstande dækkes i Dan-
mark og under rejser til/fra Danmark samt
i udlandet jf. Indbodækning afsnit 1 og
punkt 3.10.

3 Hvilke genstande er dækket?

Almindelige elektriske apparater og særli-
ge elektriske apparater jf. Indbodækning
punkt 6.4 og 6.5 i indtil 4 år fra første købs-
dato. Forsikringen dækker elektriske ap-
parater, som er købt som nyt fra en butik
eller via en dansk internetbutik. Udstyret
skal være købt i Danmark og du skal i hen-
hold til dansk lov have ret til at eje og
bruge det. Forsikringen dækker kun udstyr,
du alene anvender som privatperson.

4 Hvilke skader er dækket?

4.1 Pludselige skader

Pludselige skader, der ikke er nævnt eller
undtaget i de dækninger, der er omfattet af
Codan Ungdomsforsikring. Ved pludselig
skade forstås en skade, hvor både skadens
årsag og skadens virkning er øjeblikkelig.
Årsag og virkning skal altså ske samtidig
og ikke over et tidsrum som fx vandskade
forårsaget af dryp eller udsivning.

4.2 Funktionsfejl

Ved funktionsfejl forstås indefra kommende
skader, som gør det elektriske apparat
uanvendeligt efter dets oprindelige formål.

5 Dækningen omfatter ikke

1. Skade, der består af ridser, skrammer,
tilsmudsning og afskalning.

2. Beskadigelser af kosmetisk art.

3. Skade, der skyldes slid, mangelfuld
vedligeholdelse eller fejlbetjening.

4. Skade, der er dækket af garanti- og ser-
viceordning.

5. Glemte, bortkomne eller forlagte gen-
stande.

6. Skade, hvis sikrede har udvist grov
uagtsomhed eller forsæt.

7. Skader forvoldt af børn under 6 år.

8. Skader forvoldt af dyr

9. Skade forårsaget af eller bestående i en
såkaldt seriefejl. Seriefejl betyder at
skaden opstår i produktionen og ram-
mer en større mængde produkter af
samme model.

10. Fejl i og tab af software og data, herun-
der billeder eller musikfiler.

11. Pixelfejl, som ligger indenfor producen-
tens eller importørens retningslinjer for
acceptable pixelfejl.

12. Skader på enhver type af fladskærme i
form af at et billede brænder sig fast på
skærmen.

13. Batterier, ledninger, sikringer, filtre,
lamper, bælter, tasker, og kassetter.

14. Skade, der skyldes strømafbrydelse,
spændingsbølge, utilstrækkelig eller for-
kert netspænding eller strømstyrke eller
fejl i en elektrisk forsyning, forbindelse
eller rørføring.
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6 Hvordan opgøres erstatningen?

Uanset øvrige regler om erstatning-
sopgørelse opgøres erstatningen efter ne-
denstående bestemmelser. Maksimalt
erstatningsbeløb er 54.000 kr. pr. genstand
(2017) pr skadebegivenhed. Codan træk-
ker det beløb fra din erstatning, som du, i
henhold til lov, bekendtgørelse, garanti
eller andet, er berettiget til.

6.1 Erstatningsregler

Der tages udgangspunkt i genanskaffelses-
prisen ved skadeopgørelsen. Codan har
ret til at afgøre, om en beskadiget gen-
stand skal erstattes gennem reparation,
udskiftning, eller med kontant erstatning.

Reparation. I tilfælde af reparation erstat-
tes udgiften til at sætte den beskadigede
genstand i en stand, så den i sin ydelse,
sin anvendelse og sit udseende i al væ-
sentlighed har samme nytteværdi for dig
som før skaden.

Hvis det ikke kan betale sig at reparere
genstanden, erstattes genstanden til ny-
værdi på en af nedenstående måder.

Udskiftning. En beskadiget genstand erstat-
tes med tilsvarende genstand. Tilsvarende
genstand betyder, at genstanden i værdi,
kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende
skal svare til den beskadigede genstand.

Genstanden bliver dermed ikke erstattet
med en anden eller nyere model eller type
selvom der findes en nyere type eller
model på markedet.

Kontanterstatning. Kontanterstatning, der
svarer til den pris, Codan skal betale for
en tilsvarende genstand hos den leveran-
dør, selskabet anviser.

6.2 Selvrisiko

Der beregnes altid en selvrisiko på 1.161
kr. (2017) pr skadesbegivenhed. Selvrisi-
koen trækkes fra erstatningsbeløbet.

6.3 Dokumentation

Forsikringen dækker kun elektronisk udstyr
købt som nyt i Danmark. Ved skade skal
der derfor vises kvittering samt bevis på
pris og dato for købet. Hvis Codan har brug
for at besigtige udstyret for at kunne be-
handle skaden, skal selskabet have mulig-
hed for det.
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Cykeldækning
(Gælder kun, hvis det står i Deres police.)

For Cykeldækningen gælder følgende be-
tingelser samt fællesbestemmelser for
Codan Ungdomsforsikring.

1 Hvor dækker forsikringen?

De forsikrede cykler, cykeldele samt cykel-
tilbehør er dækket i Danmark.

2 Hvilke genstande er dækket?

Dækningen omfatter cykel, cykeldele samt
cykeltilbehør med max. 14.000 kr. (2017)
pr. skadebegivenhed.

3 Hvilke typer skader er dækket?

3.1 Dækningen omfatter:

Cykeldækningen omfatter følgende skader
som nævnt i Indbodækningen:
• brand, se punkt 3.1
• indbrud, se punkt 3.2
• simpelt tyveri, se punkt 3.3
• ran, røveri og overfald, se punkt 3.4
• hærværk, se punkt 3.5
• vandskade, se punkt 3.6
• stormskade, se punkt 3.7.

Ved indbrud og simpelt tyveri er det en be-
tingelse for dækning, at De kan indsende
dokumentation for cyklens stelnummer og
låsebevis for dens lås. Låsen skal være
godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller
Codan.

3.2 Dækningen omfatter ikke:

Cykeldækningen omfatter ikke simpelt ty-
veri af cykler, der ikke har været låst med
en godkendt lås.

4 Hvordan opgøres erstatningen?

4.1 Genanskaffelse

Codan kan erstatte skaden ved at
• sætte cyklen i tilnærmelsesvis samme

stand som før skaden. Beløbet kan dog
ikke overstige cyklens værdi, som den
beregnes efter reglerne for kontanter-
statning, se 4.2.

• erstatte evt. værdiforringelse
• fremskaffe en cykel, der svarer til den

beskadigede eller stjålne
• betale kontant erstatning for tabet.

4.2 Kontanterstatning

Hvis Codan ikke leverer en tilsvarende
cykel, kan De altid forlange kontanterstat-
ning. Kontanterstatningen beregnes efter
cyklens alder som en procentdel af genan-
skaffelsesprisen for en tilsvarende ny
cykel, hvis den i øvrigt var ubeskadiget.

Erstatningen beregnes efter denne tabel:

Cyklens alder % af genanskaffelsespris
på skadetidspunktet

Indtil 1 år 100%

1-2 år 90%

2-3 år 81%

3-4 år 73%

4-5 år 66%

5-6 år 59%

6-7 år 53%

7-8 år 48%

8-9 år 43%

9-10 år 39%

10-11 år 35%

11-12 år 31%

12-13 år 28%

13-14 år 25%

14-15 år 22%

15-16 år 19%

16-17 år 16%

17-18 år 13%

over 18 år 10%
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RejsePlus
(Gælder kun hvis det står i din police)

For RejsePlus gælder følgende betingelser
samt fællesbestemmelser for Ungdomsfor-
sikring.

1 Hvem er dækket?

Dækningen omfatter den samme person-
kreds, som er anført i Fællesbestemmelser
for Codan Ungdomsforsikring punkt 1. Be-
tingelserne omtaler generelt Danmark,
men er dækningen tegnet af personer bo-
siddende i Grønland, erstattes Danmark af
Grønland.

2 Hvor gælder dækningen?

Dækningen gælder ferierejser i hele ver-
den, herunder også rejser i Danmark (uden
for bopælskommunen.)

3 Dækningsperiode

Dækningen omfatter rejser indtil 60 dages
varighed.
Dækningen træder i kraft, når rejsen bestil-
les og ophører, når bopælsadressen forla-
des for at påbegynde rejsen.

Dækningen omfatter rejser, der er bestilt
efter RejsePlus er trådt i kraft, og som af-
bestilles i forsikringstiden.

4 Hvilke rejser omfatter dæknin-
gen?

Forsikringen dækker alene under private
ferierejser og studierejser, hvor sikrede
ikke er tilmeldt en uddannelsesinstitution i
udlandet.

5 Forsikringssummer

De forsikringssummer og maksimumbeløb,
der er nævnt i betingelserne, er grænsen
for Codans erstatningspligt for alle skader i
rejseperioden.

6 Generelle undtagelser

Dækningen omfatter ikke skader:
• der uanset sikredes sindstilstand eller

tilregnelighed:
a) forvoldes forsætligt af

forsikringstageren/sikrede

b) skyldes, at sikrede er påvirket af spi-
ritus, narkotika eller andre giftstoffer,
medmindre det godtgøres, at skaden
ikke står i forbindelse hermed

• som følge af strejke eller lock-out
• som følge af arrest, beslaglæggelse

eller andre indgreb foretaget af offentli-
ge myndigheder

• som følge af deltagelse i ekspeditioner
og storvildtsjagt

• som skyldes sikredes deltagelse i straf-
bare handlinger

• som følge af atomudslip eller atombom-
ber

• som følge af indrejse til et land hvor der
er krig, krigslignende tilstande, neutrali-
tetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller
borgerlige uroligheder, terroristaktivite-
ter, militær undtagelsestilstand, revolu-
tion, epidemi, naturkatastrofe eller
anden lign. tilstand

• som følge af indrejser i et område hvor
Det Danske Udenrigsministerium har
frarådet indrejse eller i forvejen har fo-
retaget evakuering

• der er dækket på anden forsikring
• i form af flyveskræk, fobier, andre psyki-

ske reaktioner og lignende tilstande.
• som følge af kroniske lidelser eller lidel-

ser, der var til stede før afrejse fra Dan-
mark, medmindre der ikke med
rimelighed kunne forventes, at lidelsen
ville medføre behandlingsbehov under
rejse, se pkt. 6.1.

• Skader, der er sket i forbindelse med
træning, uanset træningens art, udøvel-
se af eller deltagelse i farlig sport.

Som farlig sport betragtes:

• Træning eller deltagelse i motorløb og
motorcykelløb af enhver art, heri og
ikke begrænset til motorcrossløb, rally-
løb, speedway, gokart, knallertløb eller
aktiviteter der kan sidestilles hermed.

• Racerbådsløb eller racerbådssejlads af
enhver art eller aktiviteter, der kan si-
destilles hermed.
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• Kamp- og selvforsvarssport af enhver
art, hvor hensigten med sporten er, at
kunne ramme, nedlægge eller slå på en
modstander eller ting.

• Bjergbestigning og bjergklatring af en-
hver art, hvor det normalt er påkrævet,
at der anvendes særligt udstyr.

• Rapelling på bjergvæg af enhver art
eller aktiviteter, der kan sidestilles her-
med.

• Parasailing, kitesurfing, rafting, bungy
jump af enhver art eller aktiviteter, der
kan sidestilles hermed.

• Parkour eller andre aktiviteter, der kan
sidestilles hermed.

• Dykning mere end 20 meter ned
• Udøvelse af sportsgrene, som kan side-

stilles med ovenstående

6.1 Eksisterende sygdom /tilskadekomst
Hvis sikrede har en eksisterende
sygdom/tilskadekomst, skal
sygdommen/tilskadekomsten have været i
en stabil god fase i mindst 2 måneder
inden rejsen bestilles eller ved betaling
eller delbetaling af rejsen.

Ved stabil god fase forstås at tilstanden
har været stationær uden nogen form for
ændring, udvikling eller periodisk forvær-
ring, som har:
• krævet kontakt til læge (ud over regel-

mæssige kontrolbesøg)
• medført justering eller plan om ændring

af behandling/medicinering
• medført plan om yderligere undersøgel-

ser, behandling eller hospitals-
indlæggelse.

Hvis sikredes sygdom/tilskadekomst ikke
var i stabil god fase skal sikrede indhente
forhåndsgodkendelse. Se pkt. 6.2.

6.2 Forhåndsgodkendelse
I tilfælde af eksisterende
sygdom/tilskadekomst, skal sikrede ved
henvendelse til SOS International før be-
stilling af rejsen, få en forhåndsgodkendel-
se af, hvorvidt der på trods af
sygdommen/tilskadekomsten er dækning.

En forhåndsgodkendelse fra SOS Interna-
tional er bindende for Codan.

Det er kun nødvendigt med en medicinsk
forhåndsgodkendelse, hvis sikredes
sygdoms/tilskadekomst ikke er i en stabil
god fase 2 måneder inden afrejse.

På www.sos.eu/mf kan du hurtigt og nemt
teste dig selv for, om det er nødvendigt
med en medicinsk forhåndsvurdering.

7 Overdragelse af
rettigheder/regres

Ingen kan uden Codans samtykke pantsæt-
te eller overdrage sine rettigheder ifølge
denne dækning. I tilfælde af udbetalinger
indtræder Codan i alle forsikringstagerens
rettigheder.

8 Afbestillingsdækning

8.1 Egen sygdom/tilskadekomst mv.

Dækningen omfatter hvis rejsen ikke kan
gennemføres fordi sikrede:
• bliver indlagt på hospitalet pga. en akut

alvorlig sygdom eller alvorlig tilskade-
komst (Om eksisterende
sygdom/tilskadekomst, se pkt. 6.1.)

• er død
• bliver akut alvorligt syg eller kommer

alvorligt til skade, og en læge vurderer,
at rejsen vil forværre sygdommen eller
skaden væsentligt eller i øvrigt skade
helbredet

• af medicinske årsager ikke kan modta-
ge en krævet vaccination, som pludse-
ligt bliver stillet som et krav for at rejse
til feriemålet. Det er en betingelse, at
kravet bliver stillet, efter rejsen er betalt

• bliver akut alvorligt syg eller kommer
alvorligt til skade, og en læge vurderer,
at det ikke vil være muligt at udføre den
planlagte primære aktivitet på en bestilt
aktiv ferie.

Det er en betingelse, at den planlagte pri-
mære aktivitet tydeligt fremgår af rejsebe-
vis, kvittering eller lign. Hvis dette ikke er
tilfældet, vil Codan på baggrund af de fore-
liggende oplysninger vurdere, om der kan
ydes erstatning.

Om eksisterende sygdom/tilskadekomst,
se pkt. 6.1.

8.2 Andres sygdom/tilskadekomst mv.

Dækningen omfatter også afbestilling pga.
sikredes ægtefælle/samlever, børn, sviger-
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børn, børnebørn, forældre, forældres fast-
boende samlever, svigerforældre,
bedsteforældre, søskende, svoger, sviger-
inder:
• bliver indlagt på hospitalet pga. en akut

alvorlig sygdom eller alvorlig tilskade-
komst.

• akut død.

8.3 Øvrige tilfælde

Desuden omfatter dækningen, hvis sikrede
ikke kan rejse i følgende tilfælde:

8.3.1
Der opstår eller er overhængende fare for
en af følgende hændelser på rejsemålet:
• Krig eller krigslignende tilstande
• Terrorisme
• Naturkatastrofer
• Epidemi

Forsikringen dækker, hvis Det Danske
Udenrigsministerium, dansk ambassade
eller lignende institution har konstateret og
dokumenteret hændelsen og Det Danske
Udenrigsministerium fraråder al unødig
indrejse eller allerede har anbefalet evaku-
ering.

Det er en betingelse for erstatning, at be-
slutning om afbestilling først træffes umid-
delbart inden afrejse.

8.3.2
Brand, indbrud, storm, oversvømmelse
eller eksplosion med større skade til følge i
sikredes private bolig eller egen virksom-
hed umiddelbart inden afrejse.
Der skal foreligge anmeldelse til politi eller
redningsselskab.

8.3.3 Bedrageriske handlinger i sikredes egen
virksomhed begået af medarbejder eller
anden person med driftsmæssig tilknytning
til virksomheden umiddelbart inden afrejse.
Der skal foreligge politianmeldelse.

8.3.4 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i
sikredes egen virksomhed umiddelbart
inden afrejse.

8.3.5 Ufrivillig afskedigelse af den sikrede i for-
bindelse med hel eller delvis lukning af en
virksomhed, hvor den sikrede har været
fastansat med mindst 20 timers ugentligt
arbejde i mindst 1 år.

8.3.6 Sikredes rejseledsager (jf. Ungdomsforsik-
ring, punkt 10.11.3) afbestiller sin rejse i
henhold til en af årsagerne beskrevet i
punkt 8.1, 8.2 eller 8.3.1 til 8.3.5.
Dette gælder, selv om rejseledsageren
ikke har købt afbestillingsforsikring gen-
nem Codan.

Dækningen omfatter ikke rejseledsagerens
rejse.

Sikrede skal selv skaffe den nødvendige
dokumentation for rejseledsagers afbestil-
ling.

8.4 Hvad er ikke dækket?
Dækningen omfatter ikke:
• årsager til afbestilling som ikke er

nævnt i punkt 8.1, 8.2 eller 8.3.
• hvis afbestillingen overfor rejsearrangø-

ren ikke er sket omgående efter en af
dækningen omfattet begivenhed er ind-
truffet

• årsager til afbestilling der var tilstede
eller var symptomgivende, da rejsen
blev bestilt eller ved betaling af deposi-
tum

• udgifter som bliver tilbagebetalt af rej-
searrangøren

• udgifter til lægeerklæring og anden do-
kumentation

• udgifter sikrede har betalt for personer,
som ikke er omfattet af RejsePlus jf.
punkt 1. Det gælder også, selv om sik-
rede har betalt deres del af rejsen

• fødsel eller følger af graviditet indenfor
1 måned fra forventet fødselstidspunkt

• graviditetsgener generelt
• hvis sikrede har afslået lægelig behand-

ling af sygdom/tilskadekomst, eller hvis
lægelig behandling er opgivet

• hvis sikredes sygdom/tilskadekomst
ikke var i en stabil god fase de sidste 2
måneder før rejsen blev bestilt (deposi-
tum betalt). medmindre der er indhen-
tet forhåndsgodkendelse. Se pkt. 6.1 og
6.2.

8.5 Erstatningsberegning

Dækningen omfatter det beløb, rejsearran-
gøren kan kræve betalt for at afbestille rej-
sen, samt allerede afholdte udgifter til
depositum, transport, leje af feriebolig mv.
Afholdte udgifter til udflugter, arrangemen-
ter fx. koncertbilletter eller planlagte akti-
viteter fx lejet udstyr, skiliftkort, instruktion,
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der ikke kan refunderes erstattes med ind-
til 2.170 kr. (2017) pr. sikret person.

Ved rejser med planlagt varighed over 60
dage beregnes erstatningen ud fra de ud-
gifter som relaterer til de første 60 dage af
rejsen (rejseperioden). Hvis sådan opgørel-
se ikke er mulig fordeles udgifterne for-
holdsmæssigt.

Max. erstatningen udgør i alt 79.500 kr.
(2017) pr. skadebegivenhed.

8.6 Anmeldelse af skade

I tilfælde af skade indsendes følgende do-
kumentation til Codan:
• rejsearrangørens skriftlige dokumente-

rede krav, vedlagt vilkårene for købet af
rejsen

• dokumentation for afholdte udgifter til
transport, leje af feriebolig, planlagte
aktiviteter mv. samt dokumentation for,
at disse udgifter ikke kan refunderes

• ubenyttede flybilletter, busbilletter eller
lignende

• lægeerklæring og kopi af lægejournal,
der udførligt beskriver behandlingsforlø-
bet samt evt. dødsattest - kun ved akut
sygdom, tilskadekomst eller dødsfald

• kopi af politianmeldelse - kun ved ind-
brud, brand eller bedrageriske handlin-
ger

• kopi af rapport fra redningsselskab -
kun ved væsentlig skade som følge af
brand, storm, oversvømmelse eller eks-
plosion.

Udgifter til lægeerklæring og anden doku-
mentation afholdes for egen regning af sik-
rede.

UNG-F Side 31



Forsikringsbetingelser

Fællesbestemmelser for Codan Ung-
domsforsikring

1 Hvem er sikret?

Forsikringen dækker Dem selv som forsik-
ringstager samt yderligere én person. Den
pågældende skal være
• anført på policen og
• tilmeldt folkeregistret på den adresse,

forsikringen dækker.

Hverken De eller den anden person må
være fyldt 30 år, når forsikringen træder i
kraft, se pkt. 9.1

Desuden er hjemmeboende børn dækket.

Logerende er ikke dækket.

2 Hvilke skader er aldrig dækket?

Forsikringen dækker ikke skader, der skyl-
des
• jordskælv og andre naturkatastrofer
• oprør og borgerlige uroligheder
• krig og krigslignende handlinger, herun-

der civile og militære myndigheders for-
anstaltninger til beskyttelse

• atomenergi eller radioaktivitet.

Dækningen omfatter dog skader af den
nævnte art, når de indtræffer under ferie-
ophold uden for Danmark. Dækningen ydes
højst 1 måned og forudsætter, at De ikke
rejser til et sted, hvor krig eller uroligheder
allerede er brudt ud eller truer med at
bryde ud, og at De ikke selv deltager i uro-
lighederne.

3 Hvordan fastsættes forsikrings-
summen?

3.1 Forsikringsværdien

Forsikringssummen for indbodækningen
fremgår af policen. Når du tegner forsikrin-
gen, skal du angive værdien af dit indbo.

3.2 Underforsikring

Hvis værdien af de forsikrede genstande er
større end den forsikringssum, der er

nævnt i policen, er der tale om underfor-
sikring. I så fald erstattes skader forholds-
mæssigt, så der kun erstattes så stor en
del af det lidte tab, som forsikringssummen
udgør af genstandenes værdi.

3.3 Underforsikringsgaranti

Hvis værdien af indboet på forsikrings-
stedet er forøget med indtil 100% inden for
det sidste aftaleår, kan underforsikringsga-
ranti gøres gældende. Underforsikringsga-
rantien gælder for et år af gangen. Ved
forsikringsårets udløb, skal forsikrings-
summen forhøjes, såfremt værdien af
indbo kræver en sumforhøjelse, ellers bort-
falder underforsikringsgarantien.

4 Hvad gør De, hvis der sker en
skade?

4.1 Generelt

Hvis der sker en skade, skal De begrænse
den så vidt muligt, og De skal straks an-
melde den til Codan.

Tyveri og hærværk skal desuden anmeldes
til politiet med det samme.

Reparation, fjernelse af det beskadigede
eller nedrivning må ikke finde sted, før
Codan har givet tilladelse.

4.2 Codan Skadeservice

Bliver De udsat for en alvorlig skade, der
kræver øjeblikkelig professionel assistance
for at undgå yderligere ødelæggelser, kan
De som kunde i Codan få hjælp uden for
normal kontortid.

De skal blot ringe på telefon 33 55 55 55

Hvis vi vurderer, at det er nødvendigt, vil
der straks blive sendt assistance til Deres
bopæl, så der kan blive foretaget en mid-
lertidig reparation. Den følgende dag vil De
så blive kontaktet af Codan, som sørger for
den endelige reparation.

Henvendelse uden for normal kontortid er
forbeholdt akutte skader. Er det ikke en
akut skade, skal De anmelde skaden på
normal vis inden for normal kontortid.
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5 Hvornår skal De betale selvrisi-
ko?

Selvrisikoen er den del af erstatningen
efter en skade, De selv skal betale.

Hvis De har valgt selvrisiko for forsikrin-
gen, fremgår beløbet af policen. Der kan
ikke vælges selvrisiko for Ferierejse- og
Afbestillingsdækning.

For gæstebudsskader og børns skader
under ansvarsdækningen er der en selvri-
siko på 2.320 kr. pr. skade (2017).

For retshjælpsdækningen gælder en særlig
selvrisiko. (Se pkt. 5 i Indbodækningens
betingelser)

Såfremt en skadebegivenhed medfører er-
statningsudbetaling fra flere forskellige for-
sikringer, opkræves kun én selvrisiko. Det
vil altid være den højeste selvrisiko, der
opkræves.

6 Hvordan betales præmien?

Første præmie skal betales, når forsikrin-
gen træder i kraft. De følgende præmier
skal betales på de aftalte betalingsdatoer.

Eventuelle afgifter til staten og ekspedi-
tionsgebyrer betales sammen med præmi-
en.

Før betalingsdatoen sender Codan en op-
krævning til den adresse, De har opgivet.
Hvis De ikke betaler til tiden, sender vi en
rykker med oplysning om risikoen ved at
betale for sent. Vi har ret til at opkræve
ekspeditionsgebyr og renter, hvis vi er
nødt til at rykke.

Ved manglende rettidig betaling af den før-
ste præmie er den almindelige opsigelses-
regel i forsikringsaftaleloven fraveget.

Codan kan i øvrigt tage gebyr for at udskri-
ve dokumenter, for eksempel nye policer,
og for andre serviceydelser.

Codan forbeholder sig ret til at ændre de
nævnte gebyrer for serviceydelser, hvis
betalingerne ikke dækker Codans udgifter.
Codan offentliggør generelle forhøjelser på

selskabets hjemmeside www.codan.dk.
Forhøjelsen gennemføres først for ydelser,
der opkræves, efter at forhøjelsen har
været tilgængelig på Codans hjemmeside i
én måned.

7 Hvordan indeksreguleres forsik-
ringen?

Forsikringen indeksreguleres efter det
summariske lønindeks, der udgives af Dan-
marks Statistik. Der reguleres hvert år på
baggrund af det forrige års offentliggjorte
indeks.

Regulering af forsikringssummer, erstat-
ningsmaksimums- og minimumsbeløb samt
selvrisiko indeksreguleres pr. 1. januar.
Præmien reguleres ved hovedforfaldsdato-
en.

Præmie, forsikringssummer og selvrisiko-
beløb ændres med den procent, som in-
dekset er steget eller faldet i forhold til det
indekstal, der er anført på policen.

Erstatningssummer for ansvarsdækning og
retshjælpsdækning samt selvrisiko for rets-
hjælpsdækning bliver ikke indeksreguleret.

Hvis udgivelsen af det summariske lønin-
deks ophører, har Codan ret til at fortsætte
indeksreguleringen på baggrund af et
andet indeks, der offentliggøres af Dan-
marks Statistik.

8 Hvornår skal De oplyse om for-
andringer?

De skal straks meddele det til Codan,
• hvis Deres tilmelding til Folkeregistret

bliver ændret, fordi De flytter til en
anden helårsbolig

• hvis risikoforholdene på Deres helårs-
bolig ændres, f. eks. ved indflytning i en
bolig med stråtag

• hvis Deres bolig er ubeboet i over 6
måneder

• hvis Deres indbo opmagasineres.

Codan kan herefter tage stilling til, om for-
sikringen kan fortsætte, på hvilke vilkår og
til hvilken præmie.
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Hvis De ikke oplyser Codan om de nævnte
forhold, kan det medføre, at en eventuel
erstatning nedsættes eller helt bortfalder.

9 Hvordan bringes Ungdomsforsik-
ringen til ophør?

9.1 Forsikringens varighed

Forsikringen er tegnet for ét år ad gangen,
og den løber, indtil enten De eller Codan
opsiger den. Det skal ske skriftligt med
mindst en måneds varsel til hovedforfalds-
datoen.

Forsikringen ophører uden opsigelse se-
nest den første hovedforfaldsdato efter, at
De eller Deres eventuelle medforsikrede er
fyldt 30 år. Codan vil til den tid fremsende
Codans almindelige indboforsikring. De vil
være frit stillet, om De ønsker at fortsætte
med denne.

9.2 Ophør efter skade

Efter enhver anmeldt skade kan både De
og Codan ophæve forsikringen med 14
dages varsel. Det skal ske inden 14 dage
efter, at erstatningen er blevet udbetalt
eller skaden er blevet afvist.

9.3 Ophør ved ændring af forsikrings-
betingelser eller tarif

Hvis Codan ændrer betingelserne eller ta-
riffen (beregningsgrundlaget for forholdet
mellem præmie og forsikringssum), kan til-
svarende ændringer for Ungdomsforsikrin-
gen gennemføres med virkning fra et
forsikringsårs begyndelse med en måneds
varsel.

Hvis der sker væsentlige indskrænkninger i
dækningen, vil De blive stillet frit, således
at fortsættelse af forsikringen vil kræve
Deres underskrift.

Ved uvæsentlige indskrænkninger og præ-
mieforhøjelser fortsætter forsikringen, hvis
De betaler præmien for den nye forsik-
ringsperiode. Hvis De ikke betaler, ophø-
rer forsikringen.

Bemærk, at indeksregulering ikke er en
ændring af tariffen.

10 Forsikring i et andet selskab

Hvis De har en tilsvarende forsikring i et
andet selskab, og hvis dette selskab har
taget forbehold om, at dækningen bortfal-
der eller reduceres, hvis der er tegnet for-
sikring i et andet selskab (altså i dette
tilfælde Codan), så gælder samme forbe-
hold denne forsikring. Det vil sige, at De
får en forholdsvis dækning fra hvert sel-
skab.

11 Opstår der uenighed

Er du ikke enig i Codans afgørelser i din
sag, så kan du kontakte den afdeling, der
har behandlet din sag. Hvis du stadig ikke
er tilfreds har du mulighed for at rette hen-
vendelse til Codans klageansvarlige enten
pr. brev med att.: "Codans klageansvarli-
ge" eller via klageansvarlig@Codan.dk

Hvis problemet fortsat ikke kan løses, kan
du også rette henvendelse til:
Ankenævnet For Forsikring, Anker Hee-
gaards Gade 2, 1572 København V.
Tlf: 33 15 89 00 mellem kl. 10.00-13.00
www.ankeforsikring.dk

Klager til ankenævnet skal indsendes på et
særligt klageskema og du skal betale et
gebyr. Klageskema og girokort kan du få
hos Codan eller hos forsikringsankenæv-
net.

For aftalen gælder dansk lovgivning, her-
under eksisterende lov om forsikringsafta-
ler.
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes
for retten afgøres disse efter dansk ret ved
de danske domstole og efter retsplejelo-
vens regler om værneting.

Ved en evt. uoverensstemmelse omkring
en skades opgørelse har forsikringstager
mulighed for at kræve, at skaden opgøres
endeligt af upartiske vurderingsmænd.
Denne mulighed eksisterer kun for kasko
skader.
Dette er et alternativ til at indbringe sagen
for domstolene. Forsikringstager og Codan
vælger hver sin vurderings mand, og inden
sagen påbegyndes vælger de en opmand.
Ved en evt. uenighed herom udpeges op-
manden af Det Danske Voldgiftsinstitut.
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Opmanden træder kun til, hvis vurderings-
mændene ikke kan enes om opgørelsen,
og afgør da erstatningen inden for græn-
serne af vurderingsmændenes ansættelse
og i nøje overensstemmelse med policens
bestemmelser, herunder de skadesopgø-
relses-principper, der er fastsat af Forsik-
ring og Pension. Voldgiftsretten beslutter
selv, hvordan voldgiftens omkostninger

skal fordeles, og begrunder i sin kendelse,
hvorledes resultatet nås. Efter enhver
parts begæring skal voldgiftsretten frem-
lægge de beregninger, der ligger til grund
for kendelsen. Aftales en voldgiftsafgørelse
efter at uoverensstemmelsen er opstået, er
aftalen bindende for begge parter.
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