Klinikforsikring for tandlæger
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S

FT-nr.: 52042

Produkt: Klinikforsikring

Her kan I læse en kort beskrivelse af vores klinikforsikring. I kan se mere information i de komplette betingelser og læse mere om vores øvrige
forsikringer og information til erhvervskunder på codan.dk/erhverv. Vælger I at oprette forsikringen, får I de samlede betingelser og policen,
der til sammen udgør aftalen mellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en klinikforsikring dækker vi jeres løsøre, hvis det bliver beskadiget ved direkte skader.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker klinikkens inventar og udstyr, hvis det
fx bliver ødelagt ved brand, vandskade, tyveri eller indbrud.
Forsikringen er en all-risk forsikring, og dækker derfor alle
pludselige og uforudsete skader, som ikke er direkte undtaget.

Er der begrænsninger af
dækningen?
Skader eller tab, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.
Skader som følge af tyveri, der ikke kan betegnes som
indbrudstyveri.

Mister jeres klinik omsætning som følge af en
dækningsberettiget skade på klinikforsikringen,
er I også sikret mod driftstab.

Hvad dækker den ikke?
Skader eller tab som følge af jordskælv eller andre
naturforstyrrelser.
Skader eller tab, der skyldes slid, rustfarvning, belægning,
tæring, korrosion eller anden gradvis forringelse.

Hvor er vi dækket?
Forsikringen dækker på den adresse, der er nævnt i policen. Herudover dækker vi op til 200.000 kr. andre steder i verden.

Hvilke forpligtigelser har vi?
– I skal give os korrekte oplysninger, når I opretter forsikringen.
– I skal betale til tiden.
– Får I en skade, skal I straks anmelde den til os.
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Kr.

Hvornår og hvordan betaler vi?
I skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at I har modtaget den første regning. I kan betale forsikringen
pr. måned, kvartal, halvår eller år via indbetalingskort eller Betalingsservice.
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Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber til den 1. januar. Forsikringen fornyes herefter for et år ad gangen.

Hvordan opsiger vi aftalen?
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– I kan opsige forsikringen med 3 måneders varsel til hovedforfald som er 1. januar.
– I kan læse mere om vores gebyrer på codan.dk.

