Ulykkesforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan
Forsikring

Produkt: Kollektiv Ulykkesforsikring
for medlemmer af JØP og DIP

Her kan du læse en kort beskrivelse af den Kollektive Ulykkesforsikring for medlemmer af JØP og DIP.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en ulykkesforsikring er du dækket, hvis du fx får et varigt mén efter en ulykke, eller som følge af en ulykke har behov for
genoptræning eller krisehjælp.

Hvad dækker den ikke?

Hvad dækker den?
✓ Generelt
Vi dækker dig hvis du får et varigt mén på mindst 5%.
Forsikringen dækker hele døgnet.

×
×
×

✓ Invaliditet ved ulykke
Vi dækker dig, hvis du kommer ud for en ulykke, der
skyldes en pludselig hændelse, og som giver dig et
varigt mén, fx hvis du vælter på cykel eller kører galt i
bilen. Vi dækker også psykisk varigt mén efter et
ulykkestilfælde, hvis du har været udsat for
personskade eller været i direkte fare for personskade.
Har du efter en ulykke behov for behandling hos en
fysioterapeut eller kiropraktor, dækker vi udgifter til
behandlinger med op til den sum som fremgår af
policen.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
!

Vi dækker ikke, hvis skaden skyldes en bevidst handling,
grov uagtsomhed, eller at man har været beruset.

!
!

Vi dækker ikke, hvis ulykken skyldes sygdom,
Vi dækker ikke varigt mén, som udelukkende er en
forværring af en forud bestående lidelse.

Vi dækker krisehjælp efter et ulykkestilfælde. Vi
betaler din behandling hos psykolog efter de regler,
der fremgår af forsikringsbetingelserne.

✓ Tandskade

Hvor er jeg dækket?
✓ Forsikringen dækker i hele verden. Dog ikke i lande,

Vi dækker dine udgifter til behandling, hvis dine tænder
bliver beskadiget som følge af en ulykke, eller hvis du
tygger på en ting, der ikke burde være i maden.

hvor der er krig. Se nærmere i forsikringsbetingelserne.

Hvilke forpligtigelser har jeg?

✓ Genoptræning
Vi dækker genoptræning efter et ulykkestilfælde, i
form af fysioterapi, kiropraktik, akupunktur,
kraniosakralterapi.

✓ Briller
Forsikringen dækker de udgifter du har haft til
reparation eller udskiftning af briller, under
forudsætning af, at du har brillerne på, da skaden
sker.

Forsikringen dækker ikke erstatning ved dødsfald
Vi dækker ikke udgifter til advokat eller anden form for
rådgivning.
Vi dækker ikke udgifter til psykolog, fysioterapeut,
kiropraktor, eller briller, hvis udgiften er dækket af
andre, fx af en arbejdsskadeforsikring eller det
offentlige sundhedsvæsen.

–

–

–

Du/I skal give os samtykke til, at vi må registrere,
udveksle og behandle dine/jeres oplysninger, så vi kan
administrere forsikringen.
Du/I skal give os korrekte oplysninger, når du/I opretter
forsikringen, herunder omkring antallet af medlemmer,
som er omfattet af forsikringen.
Du/I skal betale til tiden.

