Forsikringsvilkår

Husdyr

Til våre forsikringstakere

Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Husk å se over ditt forsikringsbevis

Prisen på din forsikring er basert på de opplysninger som fremkommer av ditt forsikringsbevis.
Du har plikt til å informere oss om eventuelle endringer. Hvis det har skjedd endringer som vi ikke er kjent med kan erstatningen reduseres ved skade.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og begrense skade.
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Husdyr/vilkår B04 av 11.11.2017

1. Hvem forsikringen gjelder for
•

Forsikringstaker (den som er nevnt i forsikringsbeviset).

2. Hvor forsikringen gjelder
•

I Europa.

3. Hva er forsikret
•

Hund eller katt som fremkommer i forsikringsbeviset fra den er 2
måneder til første forfall etter fylte 10 år. Selges dyret eller
avhendes på annen måte, opphører forsikringen straks dyret går
over i annens besittelse.

4. Forsikringen omfatter
a)
b)
c)
d)

Dødsfall eller avliving som følge av sykdom eller ulykkesskade.
Forsvunnet dyr.
Veterinærutgifter (inklusiv reseptbelagte medisiner).
Nedsatt bruksverdi.

Det er en forutsetning at forsikringen er i kraft når sykdommen eller
ulykkestilfellet inntreffer. Inntil karenstiden på 20 dager er omme, gjelder
forsikringen bare for ulykkesskade. Karenstiden gjelder ikke ved flytting
fra annet selskap.

5. Definisjoner
Veterinærutgifter
•
Utgifter til veterinærbehandling som følge av sykdom eller
ulykkesskade.
Sykdom
•
Sykelig endring av helsetilstanden som ikke er en ulykkesskade.
Sykdommen anses som inntruffet på det tidspunkt symptomene
først vises, eller når diagnose er stilt av veterinær første gang.
Ulykkesskade
•
Fysisk skade forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse.
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6. Hunderaser
Rasene er inndelt i forskjellige grupper som benyttes i vilkårets kapittel 7
og 8.
6.1
•
•
•
•
•
•
•
•

Hunderaser gruppe 1
Berner sennenhund
Grand danois
Irsk ulvehund
Leonberger
Newfoundlandshund
Pyrenéerhund
Napolitansk mastiff
St. bernhardshund

6.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hunderaser gruppe 2
Bichon havanais
Border terrier
Cairn terrier
Chihuahua
Chinese crested
Dvergschnauzer
Finsk lapphund
Finsk spets
Foxterrier
Islandsk fårehund
Jack russel terrier
Lhasa apso
Kleiner og grosser münsterländer
Norrbottenspets
Norsk buhund
Papillon
Phalène
Schnauzer
Shih tzu
Softcoated wheaten terrier,
Tibetansk spaniel
Tibetansk terrier
Toy-, dverg- og mellompuddel
Västgötaspets
Welsh springer spaniel
West highland white terrier
Whippet

6.3. Hunderaser gruppe 3
•
Alle andre raser enn nevnt i gruppe 1 og 2.
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7. Dødsfall og avlivning
7.1
•

7.2
a)
b)
c)
d)

Skader som dekkes
Dødsfall/avlivning
Dødsfall eller avliving som følge av en erstatningsmessig sykdom
eller ulykkesskade. Avliving må være nødvendig av
dyrevernsmessige hensyn og være anbefalt og bekreftet av
veterinær (jf. dyrevernloven).
Forsikringssum – Hund
Hundens forsikringssum som fremkommer i forsikringsbeviset.
For hunder i gruppe 1 reduseres forsikringssummen med 20 %
per år fra hunden er 5 år.
For hunder i gruppe 2 reduseres forsikringssummen med 20 %
per år fra hunden er 9 år.
For hunder i gruppe 3 reduseres forsikringssummen med 20 %
per år fra hunden er 7 år.

7.3
a)
b)

Forsikringssum – Rasekatt
Kattens forsikringssum som fremkommer i forsikringsbeviset.
Fra katten er 7 år reduseres forsikringssummen med 20 % per år.

7.4
•

Egenandel
Ingen egenandel.

8. Forsvunnet dyr
8.1
•

Skader som dekkes
Dyr som blir stjålet eller blir borte.
Bortkommet dyr skal meldes til politiet og etterlyses ved
annonsering. Erstatning utbetales tidligst tre måneder etter at dyret
er meldt savnet.

8.2
•

Forsikringssum
Se punkt 7.2 eller 7.3.

8.3
•

Egenandel
Ingen egenandel.

9. Nedsatt bruksverdi
9.1
a)
b)
c)

Skader som dekkes
Hund som påføres livsvarig nedsatt verdi som brukshund eller som
avlsdyr som følge av påført sykdom eller ulykke.
Som brukshund menes hund som er trenet for et spesielt formål og
som beviselig brukes jevnlig til formålet.
Som avlsdyr menes at det beviselig har hatt avlsegenskaper. For
tispe og hunnkatt vil avlsegenskaper si at minst ett kull er født på
normal måte. For hannhund og hannkatt vil avlsegenskaper si
farskap til minst tre kull.
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9.2
a)
b)

Forsikringssum
50 % av forsikringssummen som fremkommer i forsikringsbeviset
med eventuell reduksjon basert på alder etter punkt 7.2 eller 7.3.
Erstatningen utbetales kun en gang i løpet av dyrets levetid.

9.3
•

Egenandel
Ingen egenandel.

10. Veterinærutgifter
10.1 Skader som dekkes
a)
Behandling og undersøkelse av veterinær etter sykdom eller
ulykkesskade.
b)
Utgifter til diagnostisering og vaksine (immunterapi) ved allergi.
c)
Reseptbelagte medisiner, forbindingssaker og annet utstyr
foreskrevet av veterinær som en del av behandlingen.
d)
Trekking av tenner som en direkte følge av en erstatningsmessig
ulykkesskade (tygge- og biteskader anses ikke som ulykkeskade).
e)
Kastrering eller sterilisering ved sykdom i kjønnsorganene.
f)
Kostnader til veterinærbehandling av nyfødt valp/kattunge inntil
syv dager, som ikke vil overleve uten behandling.
g)
Fødselshjelp og keisersnitt ved sykdom eller ulykke.
h)
Fødselshjelp og keisersnitt ved konstaterte fødselskomplikasjoner
og veterinær bekrefter at dyrets liv er i fare.
Fødselshjelp/keisersnitt dekkes en gang og forsikringen må ha
vært i kraft minst ett år i selskapet.
Keisersnitt dekkes ikke for hunderasene:
•
Fransk bulldog.
•
Engelsk bulldog.
•
Boston terrier.
•
Chihuahua.
•
Pomeranian.
•
Blandingsraser der ovennevnte raser inngår.
Hofteleddsdysplasi (HD), osteochondrose (OCD) eller albueleddsartrose
(AA) dekkes kun dersom hunden ikke har vist symptomer før
forsikringsavtale ble inngått. For HD og AA må hunden og begge foreldre
i tillegg være røntgenfotografert og funnet symptomfrie.

10.2 Forsikringssum
a) Kr 30 000, med mindre annet fremkommer i forsikringsbeviset.
Forsikringssummen gjelder som maksimal erstatning for alle skader
(ulykke, sykdom/diagnose) per forsikringsår.
b) For utgifter som skyldes samme skadetilfelle og pådras over flere
forsikringsår dekkes kun opp til forsikringssummen som gjaldt på
skadedagen.
10.3 Egenandel
a) Hund under 7 år.
Egenandel er 1 500 (fast) og deretter 20 % av overskytende
erstatningsberettiget krav per forsikringsår.
b) Hund over 7 år.
Egenandel er 1 500 (fast) og deretter 30 % av overskytende
erstatningsberettiget krav per forsikringsår.
c) Katt:
Egenandel er 1 500 (fast) og deretter 20 % av overskytende
erstatningsberettiget krav per forsikringsår.
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11. Forsikringen omfatter ikke
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Reise- og transportkostnader.
Behandlingsutgifter som pådras etter at forsikringen opphørte, selv
om hendelsen inntraff i forsikringstiden.
Skader, sykdom, svakheter eller feil dyret hadde da forsikringen
startet, eller som er blitt påvist/vist symptomer innen 20 dager
etter at forsikringen er kjøpt.
Arvelige sykdommer/lidelser.
Forebyggende veterinærbehandling.
Utgifter til behandling av rasespesifikke sykdommer/-svakheter.
Skade eller sykdom som skyldes at veterinærs anvisning ikke er
fulgt.
Skade eller sykdom som skyldes sinnslidelse, unormalt
temperament, nervøsitet eller andre adferdslidelser.
Skade eller sykdom som skyldes vanskjøtsel.
Komplikasjoner som oppstår i forbindelse med hendelse som ikke
er dekket av forsikringen, unntatt som følge av vaksinasjon.
Annen tannbehandling enn nevnt i punkt 10.1.d.
Utgifter ved at dyret forlanges avlivet i medhold av gjeldende lover
eller forskrifter.
Utgifter til kremering, urne, begravelse eller andre kostnader etter
avlivning/død.
Husdyr som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og som
ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk. Se
Tolloven/Merverdiavgiftsloven med forskrifter.
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Erstatningsregler for husdyr/vilkår B13 av 09.05.2015

1. Skademelding
•
•
•

Melding om skade skal sendes selskapet uten ugrunnet opphold.
Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det.
Den som fremsetter krav mot selskapet plikter å gi selskapet de
opplysninger og dokumenter som selskapet trenger for å ta stilling
til kravet.

2. Veterinær- og spesialisterklæring
•

Selskapet og den forsikrede har rett til å innhente veterinær- og
spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelse av
erstatningsberegningen. Dersom selskapet finner det nødvendig å
innhente veterinærerklæring fra ny sakkyndig, skal dette
begrunnes skriftlig.

3. Erstatningsberegning
•
•

•

Erstatning beregnes etter reglene nedenfor.
Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder ikke.
Erstatningen utbetales når selskapet har hatt rimelig tid til å
klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen.
Selskapet plikter ikke å gjøre opp skaden før eventuelle offentlige
undersøkelser er avsluttet.
Ved erstatningsberegning gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår
eller lov etter fradag av avtalt egenandel.

4. Forsikringsverdi
•

Forsikringsverdi settes til hva det på skadedagen ville kostet å
gjenanskaffe tilsvarende – eller i det vesentlige tilsvarende – dyr,
maksimalt begrenset til forsikringssummen.

5. Dyr som kommer til rette
•

Kommer dyret til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett
til å beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake. Hvis ikke,
tilfaller dyret selskapet.
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Generelle vilkår/vilkår F10 av 22.03.2013

De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de
spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset.

1. Forsikringsavtaleloven og lovvalg
For forsikringsavtalen gjelder Forsikringsavtaleloven av 16.06.1989, nr.
69, heretter omtalt som FAL.
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.

2. 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:
a)
Jordskjelv eller vulkanske utbrudd.
b)
Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende
forstyrrelser av den offentlige orden.
c)
Atomskade – uansett årsak - fra atomsubstans
atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff,
radioaktiv stråling/avfall, bruk av raketter eller farlig spredning av
biologiske eller kjemiske substanser. Radioaktiv, giftig, eksplosiv
eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer.
Unntaket omfatter ikke bruk av radioisotoper som angitt i
atomenergivirksomhetsloven av 12. mai 1972 nr. 28 § 1 c, og som
er lovlig benyttet i samsvar med lov om strålevern og bruk av
stråling av 12. mai 2000 nr. 36.
d)
Terrorhandling.
Selskapets maksimale ansvar som følge av terrorhandlinger er
begrenset til kr 500 millioner per hendelse og 1 milliard per
kalenderår. Sumbegrensningen gjelder totalt for alle person- og
tingforsikringer og samlet for alle kunder i selskapet.
Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling
rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling - og som
fremstår å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske,
religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.
Selskapet svarer ikke for tap eller skade som følge av farlig
spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av
raketter.
Med hendelse menes alle skader som rammer selskapet, Codans
morselskap, datterselskap eller filialer sine forsikringstakere i
Norden innen for et tidsrom av 48 timer.
Overstiges grensen for selskapets maksimale ansvar, vil den
enkelte sikredes erstatningssum bli forholdsmessig redusert.
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Personskader som følge av en terrorhandling som også er omfattet
av et av de forhold som er særskilt unntatt i punkt 2.b og/eller 2.c
dekkes ikke i noe tilfelle.

3. Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder
følgende bestemmelser om fremgangsmåten:
a)
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene
velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han
velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting – ved avbruddstap
for bestemte spørsmål.
b)
Har den ene av partene 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.
c)
Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor
partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor
forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene 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.
d)
Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de
undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt
skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. 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.
e)
Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og
mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med
en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge
parter.

4. Renter av erstatningsbeløp
Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med FAL §§ 8-4 eller
18-4.
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5. Følgene av svik
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, jf. FAL, §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3, 18-1.

6. Oppsigelse
6.1 Forsikringstakerens rett til oppsigelse
Forsikringstakeren kan si opp forsikringen:
a)
I forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bort eller det
foreligger andre særlige grunner.
b)
For flytting av forsikringen til annet selskap, jf. FAL §§ 3-6 første
ledd eller 12-3 annet ledd. Forsikringstaker skal varsle selskapet
med en frist på minst én måned. 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.
6.2 Selskapets rett til oppsigelse
Selskapet kan si opp en løpende forsikring:
a)
Hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen
tilknyttet forsikringsavtalen, med 14 dagers varsel, se FAL §§ 4-3,
12.4 eller 13-3.
b)
Hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen
tilknyttet forsikringsavtalen med øyeblikkelig virkning, se FAL §§
4-3, 13-3 og 18-1.
c)
Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en ukes varsel,
se FAL §§ 8-1 eller 18-1.
d)
Hvis forsikrede eller sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har
medvirket til skaden eller ikke har overholdt sikkerhetsforskriftene,
eller skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, med to
måneders varsel jf FAL §§ 3-7 eller 12-4.
e)
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. 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.
f)
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.
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7. Premieberegning når
forsikringen opphører i
forsikringsperioden
7.1 Hovedregel for tilbakebetaling
Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden, har forsikringstaker krav på
å få tilbakebetalt premie. Premien som skal godskrives
forsikringstakeren, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som
den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til
den samlede forsikringstiden, jf FAL §§ 3-9 eller 12-5.
7.2 Særskilte tilbakebetalingsregler
For produkter som fremkommer av tabellen gjelder andre regler for
tilbakebetaling fordi risikoen varierer med årstidene. Oppgjøret skjer i
henhold til den prosentvise fordelingen av risiko som fremgår av tabellen.
Det er kun innbetalt beløp knyttet til gjenstående hele måneder som
betales tilbake.
Måned

Moped/motorsykkel

Snøscooter

Fritidsbåt

Januar

2%

12 %

4%

Februar

2%

18 %

4%

Mars

3%

22 %

5%

April

6%

22 %

6%

Mai

14 %

8%

9%

Juni

16 %

2%

13 %

Juli

16 %

2%

17 %

August

16 %

2%

15 %

September

14 %

2%

11 %

Oktober

6%

2%

7%

November

3%

2%

5%

Desember

2%

6%

4%

8. Kontantklausul
Når det er bestemt i avtalen at premien skal betales før avtalen begynner
å løpe, svarer selskapet ikke for skader som inntreffer før betaling er
skjedd. Jf FAL §§ 5-1 eller 14-1.
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9. Varighet for forsikringsavtalen og
fornyelse
9.1 Når forsikringen begynner å gjelde
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er akseptert av partene eller
fra en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen gjelder til kl 24.00 siste
dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser. Det er en
forutsetning at premien skal være betalt innen den tid som framgår av
betalingsvarselet.
9.2 Fornyelse av forsikringen
Forsikringer som gjelder for ett år eller mer fornyes automatisk med ett år
ved utløpet av forsikringstiden. Dette gjelder ikke hvis det er utrykkelig
avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden eller
forsikringstakeren eller selskapet varsler om at forsikringen ikke skal
fornyes. Se FAL §§ 3-2 og 12-7.
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.
Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir gjeldende fra
fornyelsesdag. Se FAL § 3-3.

10. Grov uaktsomhet og forsett
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom forsikrede eller sikrede
forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden eller økt skadens
omfang. Se FAL § 4-9.

11. 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.

12. Meldeplikt og foreldelse av krav
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.
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.
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13. 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.

14. Lovlig interesse
Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i
penger.

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

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

17. Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut
av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet
fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter
kl. 00.00.

18. 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.

Forsikringsvilkår

19. Informasjon om behandling av
personopplysninger
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.
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