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Codan Forsikring

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Selskap: Codan Forsikring

Produkt: Ulykkesforsikring

Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for ulykkesforsikringen. En fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker og
hvilke begrensninger som gjelder finner du i vilkårene på våre nettsider www.codanforsikring.no. Det er alltid de fullstendige
vilkårene og forsikringsavtalen mellom deg og oss som til enhver tid gjelder.
Hvilken form for forsikring er dette?
En ulykkesforsikring kan omfatte dekning for medisinsk invaliditet, dødsfall og behandlingsutgifter etter en ulykkesskade. Den
gjelder for den eller de som er angitt i forsikringsbeviset, som er medlemmer av Norsk folketrygd og har bostedsadresse i Norge.
Du velger selv forsikringssum etter ditt behov.

Hva dekkes?







Utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av en
ulykkesskade som gir er en livsvarig reduksjon av den
fysiske helsetilstand. Utbetalingens størrelse beregnes ut
ifra invaliditetsgrad og valgt forsikringssum.
Utbetaling ved dødsfall etter en ulykkeskade.
Utbetalingens størrelse er avhengig av valgt
forsikringssum.
Behandlingsutgifter som fører til medisinsk invaliditet
inntil 5 % av valgt forsikringssum.
Merkostnader ved en ulykke inntil 3% av valgt
forsikringssum, maksimalt kr 30 000. Omfatter personlige
eiendeler som briller, høreapparat og lignende
hjelpemidler som blir ødelagt eller går tapt i en ulykke.

Hva dekkes ikke?
×
×

×
×
×
×
×
×

×

Sykdom
Psykisk skade dersom skaden ikke oppfyller
diagnosekriteriene i det internasjonale
klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43,1 (PTSD
Posttraumatisk stresslidelse).
Skader som kun er vansirende, unntatt skader i ansiktet.
Infeksjonssykdom som følge av insektbitt/stikk eller smitte.
Forgiftning forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmidler.
Besvimelse, plutselig blodtrykksfall og slagtilfelle.
Tannskader - unntatt behandlingsutgifter.
Rygglidelser og ryggsmerter med mindre
lidelsen/smertene kan tilbakeføres til påvisbart brudd i
ryggsøylen, og dette kan tilbakeføres til en ulykke.
Selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes
sinnslidelse.

Hvor er jeg dekket?
Er det noen begrensninger i dekningen?



I Norge
Utenlandsopphold som varer inntil 12 måneder.

I tillegg dekkes utenlandsopphold som varer mer enn 12
måneder for:
 Ansatte i utenrikstjenesten.
 Studenter og au pair.
 Ansatte i norsk firma med virksomhet i utlandet.
 Forsikret ektefelle og forsikrede barn under 20 år som
oppholder seg i utlandet sammen med person som er
nevnt i punktene over.

Hvilke forpliktelser har jeg?
•
•

•

At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål
ved avtaleinngåelse.
At du følger sikkerhetsforskriftene og varsler oss om
eventuelle endringer. Sikkerhetsforskrifter er
aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og
begrense skade.
At du ved en skade straks anmelder denne.

!
!

!
!

For skader som skjer ved grov uaktsomhet eller forsett,
kan selskapets ansvar reduseres eller bortfalle i sin helhet.
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke
følger våre sikkerhetsforskrifter eller ansvarsbegrensninger,
som for eksempel at avtalte sikkerhetstiltak, som det er gitt
rabatt for eller som har vært en forutsetning for avtalen,
ikke er oppfylt.
Spesielle yrker
Selv om det fremgår av forsikringsbeviset at forsikringen
gjelder på arbeid, dekkes ikke utøvelse av følgende
yrke/arbeid:
Dykking, offshorearbeid, sjøtransport i utenriksfart og
yrkesfiske.
Stillasarbeid og taktekking.
Gruve- og bergverksdrift, stein, sand- og leirebrudd og
tunnelarbeid.
Profesjonell idrettsutøver.
Militære oppdrag utenfor Norge.
Virksomhet knyttet til fremstilling, lagring, bruk og
transport av eksplosiver.
Stuntaktiviteter og luftakrobatikk.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og
løper for et år av gangen, dersom ikke annet er avtalt.
Forsikringen fornyes automatisk og opphører ved første forfall
etter fylte 75 år, dersom ikke annet er avtalt.
.
Hvordan avslutter jeg forsikringen?
Forsikringen kan sies opp skriftlig eller muntlig før hovedforfall.
For flytting av forsikringen til annet selskap må selskapet varsles
med en frist på minst en måned hvor det fremkommer hvilket
selskap forsikringen flyttes til og fra hvilken dato.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan betales månedlig, kvartalsvis-, halv- eller
helårlig til den dato som fremkommer i fakturaen.
Du kan betale faktura eller opprette avtalegiro.
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