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MAMMABARN
- Forsikring for deg som er gravid
Til våre forsikringstakere

Innholdsfortegnelse

Her finner du vilkår for MammaBarn.
Takk for at du som er gravid har valgt en forsikring
hos oss i Codan.
Vi oppfordrer deg til å lese igjennom vilkårene, slik
at du er kjent med innholdet.
Forsikringsgiver
Forsikringsgiver for avtalen er
Codan Forsikring NUF
Organisasjonsnumer er 991 502 491
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MAMMABARN FORSIKRINGSBEVIS
- Forsikring for deg som er gravid
Forsikringsbevis - MammaBarn
		
Avtalenummer:
		
Forsikringstaker:

20000
Mor og hennes ventede barn – gjelder også for tvillinger, trillinger og mer.

		
Forsikringsperiode:
			
			
			
			

Ulykkesforsikringen for mor gjelder i ett år fra tegningsdato – se mottatt e-post.
Ulykkesforsikringen for barnet gjelder tidligst fra fødsel som skjer etter 		
graviditetsuke 26 og fram til den dato barnet fyller seks måneder.
Dødsfall uansett årsak for barnet gjelder tidligst fra graviditetsuke 26 og fram til
den dato barnet fyller seks måneder.

			

Forsikringen blir ikke fornyet.

Forsikringsomfang:

Mor

Barn

Medisinsk invaliditet:
Kr 400.000
		
Lege-, transpor t- og tannskadekostnader : Inntil kr 20.000
		
Merkostnader ved ulykke:
Ja			

Kr 400.000
Inntil kr 20.000

Hjelpemiddel ved ulykke:

Inntil kr 50.000

Inntil kr 50.000

Dødsfall ved ulykke:

Kr 50.000		

Kr 50.000

Dødsfall uansett årsak:
		
Egenandel:

Nei 			

Kr 10.000

			
			
			
Skadeservice:
			
			
			

Forsikringen gir ikke rett til erstatning for ulykkesskade som ikke er inntruffet i
forsikringens avtaleperiode.

Vilkår: 			

Fullstendige vilkår fremkommer i dette dokumentet

			

Forsikringsgiver er Codan Forsikring (organisasjonsnr. 991 502 491).

Ja

Alle erstatninger utbetales uten trekk av egenandel

For å melde en skade ringer du 06300
Utenfor kontortid kan du ringe vårt nødnummer : 22 20 00 58
Du han også sende en e-post til skade@codanforsikring.no
E-post gjelder ikke for sensitive personopplysninger.

Generelt
Det gjøres spesielt oppmerksom på vilkårene hvor det fremgår hvilke skader Codan Forsikring ikke svarer for, og hvilke
begrensninger som gjelder.
Frist for å melde inntruffet skade
Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold, jfr. Forsikringsavtaleloven (FAL) §§ 4 - 10 eller 13- 11. Sikrede (den
som har rett til erstatning) mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen et år etter at sikrede
fikk kjennskap til de forhold som begrunner det., jfr. FAL § 8 - 5.
Retten til å kreve nemndbehandling
Forsikringstaker kan kreve nemndbehandling av tvister i forsikring, jfr. FAL § 20 - 1. Forsikringsklagekontoret yter gratis bistand
til forsikringstakere som er misfornøyd med den behandling eller erstatning de har fått av sitt forsikringsselskap. Kontoret er
sekretæriatet for Forsikringsskadenemda og avkor tningsnemda for forbrukersaker.
Adressen er : Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen , 0212 Oslo. Telefon: 23 13 19 60
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1. Om forsikringsavtalen

1.6. Forsikringens opphør

1.1. Tegningsregler

Forsikringen for mor gjelder til og med ett år fra tegningsdato.
Forsikringen for barnet gjelder til og med den dato barnet fyller
seks måneder.
Forsikringen blir ikke fornyet.

•
•
•
•
•

Avtale om forsikringen MammaBarn kan inngås under
hele graviditeten og har ingen helsekrav.
Mor må være medlem av norsk folketrygd og ha fast
bostedsadresse i Norge registrer t i folkeregisteret.
Sikrede er den som i henhold til forsikringsavtalen vil ha
krav på erstatning.
Forsikringen er gratis.
En MammaBarnforsikring pr graviditet.

2. Begrepsdefinisjoner
Dette er allmenne begrepsforklaringer. Hva forsikringen
omfatter fremgår under de respektive avsnitt.
2.1. Skade etter ulykke

1.2. Hvem forsikringen gjelder for
Ulykkesskade er :
•
En skade som er ufrivillig påfør t den forsikredes kropp i
en plutselig ytre hendelse.
•
Smitte på grunn av flåttbitt.
•
Forfrysning*
•
Heteslag*
•
Solstikk*

Forsikringen gjelder for mor og hennes ventede barn.
Hvis graviditeten omfatter flere barn, tvillinger og så videre er
alle dekket av forsikringen.
1.3. Når og hvor forsikringen gjelder
Ulykkesforsikringen for mor gjelder i ett år fra tegningsdato.
Ulykkesforsikringen for barnet gjelder tidligst fra fødsel som
skjer etter graviditetsuke 26 og fram til barnet fyller seks
måneder.
Dødsfall uansett årsak for barnet gjelder tidligst fra
graviditetsuke 26 og fram til den dato barnet fyller seks
måneder.

*Slik kroppsskade anses å ha inntruffet den dag den/det ble
påvist.
Begrensningen nevnt ovenfor gjelder ikke for dødsfall for barnet
som følge av annen årsak enn ulykke punkt 3.6.
Ulykkesskade er ikke:
•
En ulykkesskade, eller følger av denne, som har oppstått
før forsikringens star tdato.
•
Skade på kroppen etter anstrengelse, ensformige
bevegelser, vridninger ved aktivitet eller slitasjer.
•
Smitte via virus, bakterier eller andre smittekilder.
•
Skade som oppstår ved inngrep, operasjoner, behandling
eller undersøkelser som ikke er en direkte følge av en
ulykkesskade.
•
Skade som skyldes eller som kan anses å skrive seg
fra en sykdom, et syndrom, sykelig tilstand eller anlegg.
•
Skade på sinnet og psykiske skader alene.

Forsikringen gjelder hele døgnet og i hele verden, bor tsett fra:
•
Det gis ikke erstatning for lege-, tannskade-, transport- og
merkostnader utenfor Norden.
•
Kostnader ved fødsel utenfor Norge.
1.4. Egenandel
Alle erstatninger utbetales uten trekk av egenandel.
1.5. Oppgjørsregler
Forsikringstaker skal så raskt som mulig, og uten ugrunnet
opphold, melde til Codan om hendelser som kan gi rett til
erstatning. Meldes ikke ulykkesskaden innen ett år etter at den
fant sted, faller retten til erstatning bor t.
Er en skade inntruffet skal den forsikrede snarest oppsøke lege,
underkaste seg regelmessig legebehandling, og følge legens
forskrifter og anbefalinger.
For å konstatere at en ulykkesskade har funnet sted har Codan
rett til å utpeke en lege eller tannlege til å undersøke den
forsikrede. Codan skal betale utgiftene for dette.
Hvis den forsikrede ikke lar seg undersøke, kan Codan stoppe
enhver erstatningsutbetaling. Forsikringstaker skal overlevere alle
dokumenter, legehenvisninger, originalkvitteringer og lignende
som er relevante for forholdet, eller som Codan ber om for
bedre å kunne vurdere grunnlaget for erstatningen.
Erstatninger som skal tilfalle barn under 18 år utbetales etter
bestemmelsene om umyndiges midler. Utover dette gjelder
Codans generelle vilkår for forsikringsavtaler.

Hvis kroppsfeil (sykdom, forverring av sykdom, fysisk eller psykisk
handikapp) var tilstede før ulykkesskaden inntraff eller om dette
oppstår senere uten sammenheng med en ulykkeshendelse
gjelder følgende:
•
Kan det antas at kroppsfeilen har medfør t at skadens
omfang forverres, gis det bare erstatning for de følger
som har oppstått uavhengig av kroppsfeilen og på
bakgrunn av selve ulykkesskaden.
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
Vær oppmerksom på de fire kriteriene som må være oppfylt
for at en ulykkesskade, i henhold til forsikringsvilkårene, skal
foreligge: kroppsskade, plutselig, ufrivillig, ytre hendelse. Dette
kan medføre at hendelser som vi til daglig kaller ulykkesskade
ikke inngår i definisjonen.
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2.2. Medisinsk invaliditet

det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes.
Selv om flere legemsdeler skades, kan den samlede
invaliditetsgraden aldri overstige 100 % for samme ulykkestilfelle.
Invaliditetserstatningen utbetales til den sikrede. Erstatninger
som skal tilfalle barn under 18 år utbetales etter bestemmelsene
om umyndiges midler.

Medisinsk invaliditet betyr en livsvarig reduksjon av den
forsikredes fysiske helsetilstand. Dette omfatter tap av
kroppsdeler eller sanser, eller nedsatt funksjon i disse.
Erstatning gis ikke for funksjonsnedsettelse som fantes når
ulykkestilfellet inntraff. Erstatning gis heller ikke for følger av
ulykkesskade som forverres på grunn av sykdom, endring
i sykdom eller handikapp som allerede var oppstått ved
skadetilfellet eller har oppstått senere.

3.2. Lege-, tannlege-, og transportkostnader ved ulykke
Forsikringen erstatter :
•
Nødvendig behandling hos lege og tannlege som følge av
ulykkesskader.
•
Forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller
tannlege.
•
Proteser foreskrevet av lege eller tannlege.
•
Behandling og opphold i sykehus, fysikalsk behandling og
behandling av kiropraktor når behandling er rekvirer t av
lege.
•
Transpor t til og fra hjemstedet for behandling som
dekkes av forsikringen, samt transport fra ulykkesstedet til
første behandlingssted.
•
Som følge av ulykkesskade som inntreffer i forsikringens
avtaleperiode, se punkt 1.3.

3. Hva forsikringen omfatter for mor og barn
3.1. Medisinsk invaliditet ved ulykke
Forsikringen erstatter :
•
Hvis forsikrede blir varig medisinsk invalid som
direkte følge av en ulykkesskade.
•
Ulykkesskade som omfattes av definisjonen i punkt 2.1.
•
Ulykkesskade som inntreffer i forsikringens 		
avtaleperiode, se punkt 1.3.
Forsikringen erstatter ikke:
•
Ulykkesskade eller følge av slike, som har inntruffet før
forsikringsavtalens star tdato.
•
Ulykkesskader som ikke har medfør t varig invaliditet
innen tre år etter ulykken inntraff.
•
Ulykkesskade som inntreffer utenfor forsikringens avtale
periode, se punkt 1.3.

Forsikringen erstatter ikke kostnader :
•
Utenfor Norden.
•
Som ikke dokumenteres med originalkvitteringer.
•
Som påløper mer enn tre år etter ulykkesskaden.
•
Som erstattes fra annet hold i følge lov, konvensjoner,
annen forsikring eller kollektive avtaler ; for eksempel gis
det ikke erstatning for kostnader som erstattes av ansvars
forsikring eller yrkesskadeforsikring i følge norsk lov.
•
For utgifter til opphold i hotell, rekonvalesenthjem og
lignende.
•
For opphold eller behandling i private sykehus eller hos
privatpraktiserende leger uten offentlig tilskudd.
•
For behandling for tannskader som følge av spising, biting
og tygging.
•
Som følge av ulykkesskade som ikke er inntruffet i
forsikringens avtaleperiode, se punkt 1.3.

Erstatningen skal utgjøre den prosent av forsikringssummen
som tilsvarer den fastsatte medisinske invaliditetsgraden.
Forsikringssummen ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet
er kr 400.000.
Livsvarig medisinsk invaliditetsgrad skal fastsettes av
spesialistlege.
Erstatningen utbetales så snar t det er fastsatt hvilken grad av
medisinsk invaliditet forsikrede er påfør t. Hvis det tre år etter
at skaden er inntruffet, for tsatt er uvisst hva den endelige
medisinske invaliditetsgraden vil bli, vil sikrede og Codan
begge kunne kreve at endelig oppgjør foretas. Den medisinske
invaliditetsgraden som antas å bli den endelige legges da til
grunn for erstatningsoppgjøret.

Erstatningens størrelse
Lege-, tannlege- og transpor tkostnader erstattes med til
sammen inntil kr 20.000. Erstatning for transpor tkostnader
begrenses til utgifter med rimeligste transpor tmiddel, når en tar
hensyn til forsikredes tilstand.

Hvis den forsikrede dør før den medisinske invaliditetsgraden
kan fastsettes, utbetales det ikke invaliditetserstatning.
Det skal ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller
sosial stilling når invaliditetsgraden fastsettes. Fastsettelsen
skal være tabellarisk, og skal gjøres på grunnlag av Sosial- og
helsedepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997. I tilfeller
av medisinsk invaliditet som ikke er listet i invaliditetstabellen
skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig og
prosentsatsene i tabellen skal brukes som veiledning. Ellers angir
tabellsatsene grensen for erstatningens størrelse under enhver
omstendighet.

Ved tannskader dekker forsikringen kostnader for den første
permanente tannbehandlingen (bro, krone og lignende).
Oppgjør for slike utgifter skal imidler tid foretas innen to
år fra skadedagen, på grunnlag av omkostningsoverslag fra
tannlege. Oppgjøret baseres på prisen på oppgjørstidspunktet,
uten hensyn til eventuell fremtidig prisstigning og inflasjon.
Ovennevnte maksimumsbeløp gjelder også for tannskader.
3.3. Erstatning for ødelagte personlige eiendeler
Erstatning for merkostnader gjelder for den forsikrede i
egenskap av privatperson.

Tap av eller skade på lem eller organ som var fullstendig
ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til erstatning.
Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbar t, gjøres

Forsikringen erstatter :
•
Personlige eiendeler som klær man har på seg, briller,
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•

3.6. Dødsfall for barnet som følge av annen årsak enn ulykke

høreapparat og lignende handikapphjelpemidler som blir
ødelagt eller går tapt ved en ulykkesskade. Hvis skadde
klær eller briller kan repareres gis erstatning for
reparasjonskostnaden.
Ulykker som inntreffer i forsikringens avtaleperiode, se
punkt 1.3.

Forsikringen erstatter :
•
Hvis barnet som er forsikret dør uansett årsak i
avtaleperioden.
Forsikringen gir ikke erstatning:
•
Hvis barnet som er forsikret dør før graviditetsuke 26
eller etter barnet har fylt seks måneder.

Forsikringen gir ikke erstatning:
•
Hvis ulykken ikke er mer alvorlig enn at lege bare ser på
skaden uten at videre behandling er påkrevet.
•
Merkostnader utenfor Norden.
•
Tapt arbeidsinntekt.
•
Øvrige personlige eiendeler som skades i samband med
ulykkesskaden.
•
Som følge av ulykkesskade som ikke er inntruffet i forsik
ringens avtaleperiode, se punkt 1.3.

Ved dødsfall utbetales kr 10.000 til barnets mor, subsidiær t
arvinger etter lov eller testament.
Se for øvrig Forsikringsavtaleloven (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69,
kap. 15.
4. Hvilke begrensninger som finnes

Ødelagte personlige eiendeler ved ulykke erstattes med inntil kr
20.000.

4.1. Krig eller krigslignende politiske uroligheter

3.4. Kostnader for hjelpemidler ved ulykke

Forsikringen gjelder ikke for ulykkesskader som er en følge av
krig eller krigslignende politiske uroligheter.
Befinner den forsikrede seg i et område der krig eller
krigslignende politiske uroligheter bryter ut, må
han eller hun forlate området så raskt som mulig og senest
innen syv dager. Forsikringen gjelder i de
dagene det tar den forsikrede å forlate området, maksimalt
syv dager. Det er en forutsetning at han eller hun ikke deltar
i de nevnte urolighetene, har befatning med disse som
journalist, fotograf eller lignende eller jobber i områdene som
hjelpearbeider eller lignende.

Erstatning for merkostnader gjelder for den forsikrede i
egenskap av privatperson.
Forsikringen erstatter :
•
Hjelpemiddel og rehabiliteringshjelpemiddel som er
foreskrevet av lege som er nødvendige for å lindre en
invaliditetstilstand.
Forsikringen gir ikke erstatning:
•
Hjelpemiddel hvis ulykken ikke har medfør t varig
invaliditetsgrad.
•
For kostnader som erstattes fra annet hold i følge lov,
konvensjoner, annen forsikring eller kollektive avtaler.
•
For kostnader mer enn 3 år fra skadedagen.

4.2. Kriminelle handlinger, påvirkning av alkohol m.m.

Hjelpemidler og kostnader skal på forhånd godkjennes av Codan.
Erstatning for merkostnader ved ulykke erstattes med inntil kr
20.000.

Forsikringen gjelder ikke for ulykkesskader som skyldes at
•
den forsikrede utfør te eller medvirket til en kriminell
handling.
•
den forsikrede var påvirket av alkohol, rusmidler,
sovemedisin, narkotiske stoffer eller misbrukte legemidler.
•
den forsikrede var sinnsyk på ulykkestidspunktet.

3.5. Dødsfall som følge av en ulykke

4.3. Militærtjeneste

Forsikringen erstatter :
•
Hvis den forsikrede dør som følge av en ulykkesskade
innen ett år etter at ulykken inntraff.

•

Forsikringen gir ikke erstatning:
•
Hvis den forsikrede dør av en annen årsak enn en
ulykkesskade.

•

Ved dødsfall mor som følge av ulykke utbetales kr 50.000
til forsikredes ektefelle, subsidiær t arvinger etter lov eller
testament. Ved dødsfall barn som følge av ulykke utbetales kr
50.000 den/de som har foreldreansvaret, subsidiær t arvinger
etter lov eller testament. Se for øvrig Forsikringsavtaleloven
(FAL) av 16. juni 1989 nr. 69, kap. 15. Hvis invaliditetserstatning
er utbetalt for samme ulykkesskade, kommer denne til fradrag i
dødsfallerstatningen.
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Under militær tjeneste i Norge gjelder forsikringen bare
ved ulykkesskade som inntreffer når den forsikrede er på
permisjon eller på annen måte utenfor tjeneste.
Forsikringen gjelder ikke under militær tjeneste og
tjeneste i væpnede styrker utenfor Norge.
Ved krig eller krigslignende politiske uroligheter er
forsikringen i alle tilfeller ikke i kraft for militærpersoner.

MAMMABARN
Generelle vilkår for forsikringen

GENERELLE VILKÅR
VILKÅR NR. 09000
De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen – besvarer
spørsmålene ved avbruddstap – uten at oppmannen tilkalles. Blir
de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler
avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige
om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag
av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de
grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre.

De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i
de spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset.
1. Andre særlige begrensninger i selskapets
erstatningsplikt
Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller
skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i
sammenheng med:

Par tene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og
mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av par tene med
en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge
par ter.

1.1. Jordskjelv eller vulkanske utbrudd.
1.2. Giftig, radioaktiv, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved
kjerneladede sprenglegemer. Atomkjernereaksjoner, ioniserende
stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall.

3. Renter
Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med
FAL § 8-4 eller § 18-4.

1.3. Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende
forstyrrelser av den offentlige orden.

4. Følgene av svik

1.4. Terrorhandling.
Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som
fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller
tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen.

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett
etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med
selskapet i anledning ved samme hendelse og selskapet kan si
opp enhver forsikringsavtale med ham, jf. FAL, § 4-2, § 4-3, § 8-1
eller § 13-2, § 13-3 og § 18-1.
5. Oppsigelse

2. Skjønn

5.1. Forsikringstakerens rett til oppsigelse.

Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene
gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten:

Forsikringstakeren kan si opp forsikringen:
•
I forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bor t,
det foreligger andre særlige grunner eller for flytting av
forsikringen til annet selskap. Forsikringstaker skal varsle
selskapet med en frist på minst en måned.
•
Ved utløpet av forsikringstiden. Forsikringstaker skal varsle
selskapet med en frist på minst en måned. se FAL § 3-4.

Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av
partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av par tene ønsker
det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting – ved
avbruddstap for bestemte spørsmål.
Har den ene av par tene skriftlig underrettet den andre om
sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt
underretningen å gi meddelelse om hvem han velger.
For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann.

Ved flytting skal det i varselet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL §§ 3-6
eller 12-3.

Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt
utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor
forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av par tene å velge
skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av Tingsretten i
den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke
enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

5.2. Selskapets rett til oppsigelse.
Selskapet kan si opp en løpende forsikring:
1.
Hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger
om risikoen tilknyttet forsikringsavtalen, med 14 dagers
varsel, se FAL § 4-3 eller 13-3.
2.
Hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger
om risikoen tilknyttet forsikringsavtalen, med 		
øyeblikkelig virkning, se FAL § 4-3 eller 13-3.
3.
Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en
ukes varsel, se FAL § 8-1 eller 18-1.
4.
Hvis forsikrede eller sikrede forsettlig eller grovt
uaktsomt har medvirket til skaden eller ikke har
overholdt sikkerhetsforskriftene, med to måneders
varsel, se FAL § 3-7 eller 12-4.

Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de
undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt
skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene.
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5.

11. Verneting

Hvis forsikringstakeren de siste 12 månedene har
hatt tre skader eller flere under hans eller hennes
kundeforhold med selskapet, med to måneders varsel,
se FAL § 3-7 eller 12-4.

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol,
med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende
lovgivning, eller det er gjor t annen avtale.

I tilfeller av svik kan selskapet i tillegg til oppsigelse av den
gjeldende forsikringsavtalen også si opp enhver annen
forsikringsavtale tilhørende samme kundeforhold, med
tilsvarende oppsigelsesfrister som angitt i punktene ovenfor,
se FAL § 3-7, 8-1 eller 12-4.

12. Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som
springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK)
dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis.

Hvis forsikringstakeren ikke overholder angitte betalingsfrister
vil forsikringsavtalen opphøre i sin helhet og selskapet vil ikke
gi erstatning for skader som oppstår etter varslet opphørsdato.
Selskapet vil i tillegg beregne premie for den tiden forsikringen
har vært i kraft.

Forsikringen begynner og slutter kl. 00.00.
13. Særlig begrensning for tidsfeil i
databehandlingsfunksjon

6. Premieberegning når forsikringen
opphører i forsikringsperioden

Forsikringen dekker ikke skade, kostnad, ansvar eller tvist som
direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng
med tidsfeil i databehandlingsfunksjonen.
Med tidsfeil menes feil eller forstyrrelser på grunn av:

Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden tilbakebetales en
andel av den innbetalte premien, se FAL § 3-9 og 12-5.

•
Andelen bestemmes på grunnlag av gjenstående forsikringstid
og etter premieberegningsregler ved opphør, som kan fås ved
henvendelse til selskapet.

•
•

7. Fornyelse av forsikringen

En bestemt tidsangivelse eller overgang fra et tidspunkt til
et annet.
En bestemt tidsperiode eller overgang fra en tidsperiode til
en annen.
En bestemt kalenderdato eller overgang fra en dato til en
annen.

Forsikringen fornyes automatisk for ett år om gangen, hvis ikke
forsikringstakeren varsler selskapet om at han eller hun ikke
ønsker en slik automatisk fornyelse.
Et slikt varsel må komme selskapet i hende innen
forsikringstidens utløp. For selskapet er oppsigelsesfristen to
måneder før utløpet av forsikringstiden. Se FAL § 3-5.

Med databehandlingsfunksjon menes komponent eller funksjon i
enhet for elektronisk behandling av data, inkluder t
maskinvare og dataprogrammer i datamaskin eller
mikroprosessor og såkalt innebygget elektronikk.

Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir gjeldende fra
fornyelsesdag.

•

Nevnte unntak gjelder likevel ikke:

•

Personskade eller dødsfall eller erstatningsansvar for slike
skader.
Erstatningsansvar etter Bilansvarsloven.

8. Lovlig interesse
For forsikringer for privatpersoner gjelder ikke unntak for :
Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan
verdsettes i penger.

•
•

9. Vinningsforbud

Brannskade.
Følgeskader av tidsfeil i databehandlingsfunksjon som f.eks.
skader som følger av at strømmen uteblir.

14. Grov uaktsomhet og forsett

Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap
som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen.
Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens
verdi.

Erstatningen kan reduseres eller falle bor t dersom forsikrede
eller sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til
skaden eller økt skadens omfang. Se FAL § 4-9.

10. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg

15. Foreldelse av krav

For forsikringsavtalen gjelder Forsikringsavtaleloven av
16.06.1989, nr. 69.

Sikrede mister retten til erstatning hvis kravet ikke er
meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap
om de forhold som begrunner det, se FAL § 8-5, 1. ledd. Øvrige
foreldelsesfrister, se FAL § 18-6.

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen så lenge dette ikke
er i strid med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i
forsikring, eller annet er avtalt.
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20. Informasjon om behandling av
personopplysninger

Avslår selskapet kravet om erstatning helt eller delvis, mister
sikrede retten til erstatning hvis ikke sak er anlagt eller
nemndbehandling er krevd innen seks måneder etter at han
eller hun fikk skriftlig melding om avslaget.
Se FAL §§ 8-5, 18-5 og 20-1.

Codan Forsikring registrerer og lagrer nødvendige
personopplysninger i våre kunderegistre. Formålet er å
identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen.
Codan har konsesjon for behandling av personopplysninger
for kundeinformasjon, fakturering og gjennomføring av
forsikringsavtaler og behandler disse i overensstemmelse med
Personopplysningsloven og Forsikringsvirksomhetsloven. Enhver
som ber om det har rett til informasjon om behandling av
personopplysninger som vedrører seg selv.
Ønsker du å vite mer om Codans behandling av
personopplysninger vil du finne dette på
www.codanforsikring.no eller ved å henvende deg skriftlig til:
Codan Forsikring, PB 523 Skøyen, 0214 Oslo.

16. Eierskifte
For forsikringsavtaler for en gjenstand, for eksempel bil, hus, båt
og lignende, gjelder forsikringen ved eierskifte inntil en ny eier
har kjøpt forsikring for gjenstanden, men ikke lenger enn 14
dager etter at eierskiftet fant sted.
17. Melding om inntruffet skade
Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold i samsvar
med FAL § 4-10. Skademeldingen skal inneholde sikredes
fødselsnummer. Trafikkuhell med personskader, andre uhell med
personskader, samt brann, tyveri og hærverkskader skal snarest
mulig meldes til politi.

21. Sentral skaderegistrering
Alle skader som blir meldt registreres i Forsikringsselskapenes
sentrale skaderegister - FOSS. Selskapet får tilbakemelding om
alle forsikringsskader som tidligere er meldt til registeret, også av
andre selskaper. Opplysningene lagres i inntil 10 år, og kan bare
innhentes i forbindelse med en konkret skade.
Forsikringstakeren har innsynsrett til FOSS etter
Personregisterloven § 7. Ønskes innsyn kan henvendelse gjøres
til: Finansnæringens Fellesorganisasjon, telefon 23 28 42 00.
Adresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gate 2, 0253 Oslo.

18. Erstatning ved endring av risikoen
Premien er beregnet ut ifra hvordan forsikringsobjektet
brukes, hvem som bruker det, dets tekniske spesifikasjoner og
gjennomførte sikkerhetstiltak. Sikrede plikter å varsle selskapet
om endringer i disse forhold så snar t han eller hun har fått vite
om den.
Hvis det har skjedd endringer som betinger høyere pris, vil
selskapets ansvar bli reduser t forholdsmessig etter hva som er
betalt mot det som skulle vær t betalt. Det er en forutsetning
at det er en årsakssammenheng mellom det endrede forhold
og skaden, se FAL § 4-6, 4-7 eller 13-7. Ved utbetaling over
ansvarsforsikringen har selskapet på tilsvarende måte regress
overfor forsikringstakeren.
19. Garanti for forsikringsforpliktelsen
Codan Forsikring NUF er norsk filial av Codan Forsikring A/S,
Gammel Kongevej 60, 1790 København V, Danmark.
Som norsk filial er Codan Forsikring NUF medlem
av den norske garantiordningen for skadeforsikring.
Skadeforsikringsselskapenes garantiordning skal bidra til
å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte
skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann.
Dekningen under garantiordningen fremgår av Forskrift om
garantiordning for skadeforsikring av 22.12.2006 nr. 1617, jf
særlig §§ 1-1 og 1-2.
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