
 

 

 
 
 

 

  
 

 
Sygedriftstabsforsikring til Tandlæger 

 

 
1 Hvordan beregnes erstatning 
_________________________________________ 

1.1 Omsætning 
Ved omsætning forstås:  

Indgåede honorarer  

+ udestående fordringer ultimo 

 - udestående fordringer primo  

+ uddebiteringsværdien af igangværende  

    opgaver ultimo  

 - uddebiteringsværdien af igangværende  

    opgaver primo  

Alle beløb er ekskl. moms.  
 
1.2 Opgørelse af tab 

Opgørelse skal ske på et særligt skema udarbejdet af 

Codan. 

 

Tabet som følge af nedgang i omsætningen opgøres 

som forskellen mellem virksomhedens: 

 forventede omsætning (ekskl. moms) 

og 
 konstaterede omsætning (ekskl. moms)  

fra dette beløb trækkes sparede omkostninger og 

ydelser fra anden side (lønindtægter under sygdom, 

dagpenge TandlægeTryghed, offentlige 

sygedagpenge m.v.).  

Med mindre andet er aftalt med Codan, har Codan ved 

præmiefastsættelsen forudsat, at forsikrede har ret til 

dagpengeydelse fra TandlægeTryghed. Se også pkt. 

5.3. 

Til beløbet lægges rimelige omkostninger, der efter 

samråd med Codan afholdes i henhold til pkt. 1.5 - dog 

kun i det omfang, de har virkning i erstatningsperioden.  

Codans samlede ydelse - inkl. disse omkostninger - 

kan aldrig blive større, end hvis de under pkt. 1.5 

nævnte foranstaltninger ikke var foretaget.  

 
1.3 Virksomhedens omsætning  

Udgangspunktet for erstatningsberegningen er 

virksomhedens - og ikke den uarbejdsdygtiges – 

forventede henholdsvis konstaterede omsætning.  

 

Hvis virksomhedens nedgang i omsætningen 

overstiger den uarbejdsdygtiges nedgang, anvendes 

dog den uarbejdsdygtiges omsætningstal. 

 

 

 

1.4 Forventet omsætning  

Den forventede omsætning i erstatningsperioden 

fastsættes til den faktisk konstaterede omsætning i 

samme periode året før.  

 

Dette beløb reguleres med gennemsnittet af den 

konstaterede omsætningsudvikling i de 3 regnskabsår, 

der ligger umiddelbart forud for det regnskabsår, hvor 

uarbejdsdygtigheden indtrådte. 

1.5 Rimelige omkostninger  

Når skadebegrænsende omkostninger er aftalt med 

Codan, betaler Codan disse ekstraudgifter.  

        

Er der tale om udgifter til vikar, dækkes de faktiske 

udgifter.  

 

For ekstraarbejde der udføres af medarbejdere, der er 

omfattet af overenskomst, udgør aflønningen for den 

ekstra indsats det overenskomstmæssigt aftalte.  

 

For indehavere og andre der ikke er omfattet af 

overenskomst, svarer aflønningen til deres sædvanlige 

personlige indtjening ved en omsætning, af samme 

størrelse som den præsterede meromsætning 

1.6 Nedsættelse af erstatningen fra alder 65 år 

Hvis den forsikrede på tidspunktet for 

uarbejdsdygtighedens indtræden er fyldt 65 år, 

nedsættes erstatningen, opgjort i 

overensstemmelse med ovenstående, efter 

følgende regler: 

Fyldt 65 år: Erstatningen udgør 80 % af det opgjorte 

tab 

Fyldt 66 år: Erstatningen udgør 60 % af det opgjorte 

tab 

Fyldt 67 år: Erstatningen udgør 40 % af det opgjorte 

tab 

Fyldt 68 år: Erstatningen udgør 20 % af det opgjorte 

tab 

Fyldt 69 år: Dækningen er bortfaldet 

1.7 Dokumentation 
For at sikre virksomheden korrekt erstatning, skal der 
indsendes dokumentation for alle poster i 
erstatningsopgørelsen, det vil som minimum sige: 
 
 de seneste 3 årsregnskaber 
 månedsopgørelser, der viser virksomhedens 

omsætning i sygeperioden og månedsopgørelser 
for samme periode året før 

 dokumentation for aftalte omkostninger 
 



 

 
 
 

 

 
 dokumentation for dagpenge fra 

TandlægeTryghed 
 dokumentation for offentlige sygedagpenge 

1.7 A conto-erstatning 
Ved uarbejdsdygtighed, der strækker sig ud over 2 
måneder, kan der mod fornøden dokumentation 
udbetales a conto-erstatning. 

1.8 Sagkyndig bistand ved opgørelsen  

Udgifter til sagkyndig regnskabsbistand i forbindelse 

med opgørelsen kan medregnes med indtil 10.000 kr., 

+ moms. 

 
2 Forsikringstid og erstatningsperiode 
_________________________________________ 
 
2.1 Forsikringstiden 

Forsikringstiden er perioden mellem forsikringens  
begyndelsesdato og udløbsdato eller forsikringens 
eventuelle tidligere ophør.  

I forsikringstiden indgår den enkelte forsikredes 
omsætningsdel i beregningsgrundlaget efter pkt. 5 i 
tidsrummet mellem indtræden (pkt. 3) og udtræden  
(pkt. 4).  

2.2 Erstatningsperioden  
Erstatningsperioden begynder ved uarbejdsdygtighed 
ud over 3 på hinanden følgende uger. Tabet som følge 
af de 3 første ugers uarbejdsdygtighed er således ikke 
omfattet af forsikringen.  

Erstatningsperioden ophører på det tidligste af følgende 
tidspunkter:  

 ved forsikredes raskmelding 
 hvis ansættelsesforholdet for forsikrede ophører i 

sygeperioden 
 med udgangen af den måned, hvor forsikrede 

opnår den i policen anførte udløbsalder  
 ved forsikredes død 
 senest 52 uger efter uarbejdsdygtighedens 

indtræden. 

Bliver forsikrede efter raskmelding på ny uarbejdsdygtig 
på grund af samme lidelse, beregnes ny karens på 3 
uger ikke, hvis tilbagefaldet sker inden 3 måneder efter 
raskmelding.  

Erstatningsperioden kan for samme lidelse under alle 
omstændigheder maksimalt andrage 49 uger i hele 
forsikringens løbetid.  

 
3 Tilmelding af nye forsikrede 
_________________________________________ 

3.1 Nye personer skal tilmeldes 
Tandlæger i virksomheden, der præsterer en personlig 
omsætning, og som ønskes omfattet af forsikringen skal 
tilmeldes.  
 
Forsikringen kan udvides til også at omfatte tandplejere 
eller tandteknikere, ansat hos forsikringstageren. Disse 
tegnes dog på selvstændige policer. 
 
3.2 Begæring og helbredsoplysninger 
Ved kontakt til Codan får forsikringstageren udleveret 
en begæring, der skal underskrives. Samtidig udleveres  

 
en helbredserklæring, der skal udfyldes af den person, 
der ønskes omfattet af forsikringen, og en 
helbredsattest, der skal udfyldes af den pågældendes 
sædvanlige læge. 

 

3.3 Accept og ikrafttræden 

Codan vurderer forsikringsbegæring og 

helbredsoplysninger og afgør, om dækning kan 

accepteres på grundlag af dette.  

Kan forsikringen ikke uden videre accepteres på 
grundlag af begæringen og de oplysninger, der er 
indsendt hermed, får den forsikringssøgende med-
delelse om, hvilke supplerende oplysninger, der skal  
indsendes, og inden for hvilken frist indsendelse skal 
ske.  

Kan Codan antage forsikringen på grundlag af 
begæringen og rettidigt indsendte supplerende 

oplysninger, begynder Codans ansvar fra det tidspunkt 

Codan modtog begæringen, med mindre et senere 

tidspunkt er aftalt.  

Kan Codan kun tilbyde at antage forsikringen på andre 

vilkår, får forsikringssøgende besked om på hvilke 

vilkår. Forsikringssøgende (hvis denne ikke er 

forsikringstager) skal skriftligt acceptere, at 
forsikringstageren orienteres om på hvilke 

helbredsmæssige vilkår forsikringsaftalen kan indgås. 

Accepterer forsikringssøgende dette, sendes den 

helbredsmæssige klausul til forsikringstageren til 

accept. Accepterer forsikringstageren tilbuddet inden 

for den fastsatte frist, begynder Codans ansvar fra 

accepten modtages af Codan.  

Accepterer den forsikringssøgende ikke, at 
forsikringstageren orienteres om på hvilke 

helbredsmæssige vilkår forsikringsaftalen kan indgås, 

kan forsikring for den forsikringssøgende ikke tegnes. 

3.4 Urigtige oplysninger  
Codan forudsætter, at de oplysninger, der afgives ved 
forsikringens tegning eller ved dennes senere 
ikrafttræden, er i nøje overensstemmelse med 
sandheden.  

Er der afgivet urigtige oplysninger af betydning for 
forsikringsforholdet, gælder reglerne i Lov om 
forsikringsaftaler, som kan medføre helt eller delvist 
bortfald af forsikringen.  

Oplysninger afgivet af forsikrede, anses ligeledes 
som afgivet af forsikringstageren.  

 
4 Afmelding og udtræden af forsikringen 
_________________________________________ 

4.1 Arbejdsmæssig tilknytning ophører 
Forsikrede, hvis arbejdsmæssige tilknytning til 
forsikringstageren ophører, skal afmeldes forsikringen 
og udtræder på fratrædelsesdagen. 

4.2 Udtræden på grund af alder 
Forsikrede udtræder under alle omstændigheder af 
forsikringsaftalen med udgangen af den måned, hvor 
forsikrede opnår den i policen anførte udløbsalder. 



 

 
 
 

 

 
 
 

5 Beregning af præmie og regulering 
_________________________________________ 

5.1 Første års præmie 

Første års præmie er en forskudspræmie, der 

beregnes på grundlag af de oplysninger 

forsikringstageren afgiver om virksomhedens 

omsætning på tegningstidspunktet.  

Det er alene omsætningen for de personer, der skal 
omfattes af forsikringen der skal oplyses, og som 

dermed danner grundlag for beregning af præmie og 

erstatning.  

Har de forsikrede omsætning eller anden indtjening 

der ikke fremgår af reguleringsoplysningerne, f.eks. 

undervisningshonorar eller andre honorarer, der 

udbetales direkte til den pågældende, indgår denne 

indtjening således hverken i præmie- eller 

erstatningsberegningen.  

5.2 Årlig præmieregulering 

Der sker præmieregulering hvert år pr. hovedforfald.  

 

Reguleringen sker på grundlag af Codans til enhver tid 

gældende tarif for Sygedriftstabsforsikring.  

 

Til brug for reguleringen er forsikringstageren pligtig til 

hvert år at indsende omsætningsoplysninger for de 

forsikrede.   

 

Forsikringstageren indestår for, at de oplyste 

omsætningstal er korrekte. Er dette ikke tilfældet, vil 

det i tilfælde af for lavt oplyste omsætningstal medføre 

underforsikring, og dermed få indflydelse på en evt. 

erstatnings størrelse. 

 

De endelige omsætningsoplysninger anvendes til at  

beregne forskellen mellem den betalte 

forskudspræmie, og den præmie, der skal betales for  

det foregående år. Forskellen tillægges henholdsvis 

fratrækkes den nye præmie.  

Indtil den endelige præmie kan beregnes, opkræves 

en forskudspræmie for det følgende forsikringsår, 

baseret på det foregående års 

omsætningsoplysninger.  

 

Hvis Codan ikke modtager omsætningsoplysninger 

inden for de frister Codan fastsætter, foretager Codan 

skønsmæssig regulering af foregående års 

omsætningstal med 10 %. 

 

Modtager Codan i gentagne tilfælde ikke 

omsætningsoplysningerne inden for de af Codan 

fastsatte frister, er Codan berettiget til at opsige 

forsikringsaftalen med 1 måneds varsel til den første i 

en måned.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Dagpengeydelse fra TandlægeTryghed 

Viser det sig i en skadesituation, at den forsikrede ikke 

er berettiget til dagpengeydelser fra TandlægeTryghed, 

og er præmien af Codan fastsat ud fra en forventning 

om, at forsikrede var berettiget til dagpengeydelser fra 

TandlægeTryghed, reduceres erstatningen i forholdet 

mellem den præmie forsikrede har betalt, og den 

præmie forsikrede skulle have betalt, hvis Codan var 

blevet gjort bekendt med de faktiske forhold. 

 

Reduktionen i erstatning gælder dog ikke forsikredes 

udgifter til sagkyndig bistand, jf. pkt. 1.8. 

5.4 Maksimal forsikringssum 

Forsikringen kan maksimalt tegnes med en 

forsikringssum for den enkelte forsikrede på  

5.000.000 kr. 

 

Denne maksimale forsikringssum reguleres ikke. 

 

Viser det sig i en skadesituation, at en forsikret har en 

forventet omsætning efter fradrag for forventet varekøb 

og andre produktionsafhængige omkostninger), der 

over en 12 måneders periode forventes at overstige 

5.000.000 kr., fastsættes erstatningen forholdsmæssigt 

mellem den forventede omsætning i denne periode og 

5.000.000 kr. 

 

 

 
 



 
 
 
  
 
Fællesbetingelser for Sygedriftstabsforsikring 

 

1 Hvem er dækket 
__________________________________________ 
 
1.1 Forsikringsaftalens personkreds 
Fors ikringstageren er den v ir ks omhed, der indgår 
aftalen med Codan.  

Retten til at disponere over fors ikr ingen i sin helhed 
tilkommer f orsikr ings tageren. Dette gælder  også, hv is 
forsikringen omfatter f lere fors ikrede.  

1.2 De  forsikrede personer 
Fors ikrede er den eller  de personer, på hv is helbred 
forsikringen er  tegnet.  
 
Det er  en forudsætning for dækning, at de forsikrede 
pers oner præsterer en pers onlig omsætning, der  
bor tfalder  i det øjeblik personen bliv er uarbejdsdygtig, 
og derfor selvs tændigt kan opgøres.  

1.3 Erstatning  

Ers tatningen udbetales  t il fors ikr ingstageren . 
 
Codans  almindelige betalingsmåde er  bankoverf ørs el. 
Ved udbetaling s kal Codan derfor hav e oplys ning om 
pengeinstitut og kontonummer. Erstatningen kan dog 
også udbetales  ved c heck mod et gebyr, der  fratrækkes  
erstatnings beløbet.  

1.4 Medde lelse om ændringer 
Fors ikringstager  s kal give Codan bes ked om eventuel 
adresseændr ing.  
 
Fors ikringstager  s kal ligeledes give  Codan bes ked, når  
forsikrede personer s kal udtræde af ordningen, samt 
når  andre personer  øns kes  omf attet af fors ikringen.  
 
2 Hvad dækker forsikringen 
__________________________________________ 
 
2.1 Tab som følge af nedgang i oms ætningen  
Fors ikringen dækker drif tstab s om f ølge af  
dokumenteret nedgang i fors ikr ingstagerens oms æt-
ning i fors ikr ingstiden.  

2.2 He lt eller delvist uarbejdsdygt ighed  
Tabet skal s ky ldes, at en eller f lere  af de forsikrede 
bliv er helt eller delvist uarbejds dygtige i forsikr ings tiden,  
som f ølge af sygdom eller ulykkes tilfælde.  
 
3 Hvad dækker forsikringen ikke 
_________________________________________ 
 
3.1 Forsikr ingen d ækker ikke ve d  
      uar bejdsdygt ighed, der : 

 er fremkaldt af forsikrede ved forsæt eller  grov 
uagts omhed, uans et fors ikredes  sindstils tand 
under det hændelsesfor løb, der f ørte frem til 
uarbejdsdy gtigheden 

 er forårsaget af fors ikrede under s elvfors kyldt 
berusels e, under påv irkning af narkot ika , eller 
under dert il svarende påvirkning  

 
 

 sky ldes kosmetisk behandling eller  følger  heraf, 
med mindre behandlingen direkte er  
nødvendiggjor t af et uly kkes- eller sy gdomstilfælde,  
ops tået i fors ikringstiden  

 sky ldes  fedmeoperationer/s tort vægttab eller  f ølger  
heraf 

 sky ldes sygdoms- eller ulykkesf ølger, hvor der ikke 
ved en lægelig unders øgels e kan påv ises objektiv e 
tegn på tils tedeværelsen af mén eller  sygdom 
(f.eks . hv or der  alene er tale om s ubjekt iv e klager 
over  s mer ter, gener eller lignende)   

 sky ldes konflikter i form af krig, oprør eller 
borgerlige uroligheder, med mindre s kaden 
indtræffer inden 1 måned efter konfliktens udbrud i  
et land, hvor i den forsikrede opholder s ig under 
rejse. Det er desuden en foruds ætning for dækning, 
at konflikten ikke v ar  t il s tede v ed indrejsen i landet, 
og at fors ikrede ikke selv  deltager  i handlingerne i 
forbindelse med konflikten  

 sky ldes rejse i lande eller  områder, hvor der  
off icielt er adv aret mod sundhedsfare eller anden 
fare 

 sky ldes epidemier /pandemier, der er tage t under 
offentlig behandling 

 sky ldes udløsning af atomenergi, kerneeks plos ion 
eller radioaktiv bes tråling  

 sky ldes  terror, herunder  biologis ke, bakteriologiske 
og kemiske angreb.  

 
4 Forholdsregler i tilfælde  af sk ade  
_______________________________________ 
 
4.1. Be gr æns ning af  sk ade  
Når  der er  s ket en skade, er det fors ikr ingstagerens  
pligt at søge at begrænse skadens v irkninger .  
 
Fors ikr ings tageren er f orpligtet t il effektivt  at 
sa marbejde med Codan med henblik på dette, 
herunder at s øge o msætningen opretho ldt v ed 
ans ættels e af vikar og/eller  v ed overarbejde.  
 
Fors ikr ings tageren er endv idere forpligtet til at s øge 
om off entlige sygedagpenge f or den uarbejdsdy gtige.  

Codan betaler  forsikringstagerens  eks traomkostninger  
til ansættels e af v ikar , overarbejde etc .  
 
4.2 Anmeldelse af  sk ade    
En skade, der kan medf øre ers tatnings krav, s kal 
anmeldes  så hur tigt det er  muligt, således  at Codan 
kan bistå med råd og vejledning.  

Skaden skal anmeldes  s krift ligt til Codan. 
Anmeldelse kan rekvir eres : 

 Telefonis k på 33 55 38 52, mellem kl. 8 og 
16 alle hverdage 

 

 



 
 
 
 

Codan kan for lange de helbreds- og 
regnskabsmæss ige oplys ninger, so m selskabet f inder 
nødvendige til dokumentation og til beregning af 
uarbejdsdy gtighedens og tabets  omf ang. Codan 
betaler  kun udgifter til lægeerklær inger/attester, der er  
indhentet på s els kabets foranledning.  

Hv is fors ikr ings tageren/fors ikrede ikke fremsender de 
af Codan for langte oplysninger , har fors ikr ings tageren 
intet krav  mod Codan.  

Krav om ers tatning skal fre msættes inden 1 år  efter 
det tids punkt, hv or  fors ikringstageren har f ået 
kends kab til omstændigheder , der  begrunder kravet. 
Fors ikr ingen omf atter ikke dækning for  t iden forud 
for fremsættels en af krav et, hv is dette førs t rejses 
efter , der er for løbet 1 år.  
 
4.3 Tils varende forsikring i andet selskab  
Er  der tegnet fors ikring mod s amme r is iko i et andet 
sels kab, og har  dette s els kab taget forbehold om, at 
dækningen bortf alder eller indskrænkes , hv is  
forsikr ingen tillige er tegnet i andet selskab, gælder 
samme forbehold for  den i Codan tegnede fors ikr ing, 
således at erstatningen betales  forholdsmæss igt af 
sels kaberne. 
 
5 Kr av til virksomhedens bogholderi  
___________________________________________  
 
5.1 God bogføringsskik
Det er en foruds ætning for  opgørelse af 
erstatnings krav under denne fors ikring, at  
virksomhedens bogholderi løbende er  ajourf ørt i 
overensstemmels e med god bogfør ingss kik, således  
at det s om minimum sikres, at omsætning og afholdte 
udgifter løbende opgøres  på måneds basis .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 Tvis ter 
______________________________________ 
 
6.1 V oldgift  
For aftalen gælder dans k lovgivning. Hv is tv is ter o m 
fors ikr ingsaftalen br inges f or retten afgøres diss e 
efter dansk ret v ed de dans ke doms tole og efter  
retsplejelov ens  regler om værneting.   
 
Ved en evt. uov erenss temmelse omkr ing o mf anget af 
uarbejdsdy gtighed eller  en skades  opgørelse, har  
fors ikr ingstager  mulighed for at kræve, at s kaden 
opgøres endeligt af upar tis ke v urder ingsmænd.   
 
Dette er  et alternativ  t il at indbr inge sagen for  
doms tolene. Fors ikrede og Codan vælger hver  s in 
vurder ings mand, og inden s agen påbegy ndes vælger  
de en op mand. V ed en ev t. uenighed hero m udpeges  
opmanden af  Det Danske Voldgifts inst itut. Op manden  
træder kun til,  hv is v urder ingsmændene ikke kan 
enes  o m opgørels en, og afgør  da ers tatningen inden 
for græns erne af vurder ings mændenes  ans ættelse 
og i nøje overensste mmels e med polic ens  
bes temmels er , herunder  de 
skadeopgørelses pr inc ipper, der er  fastsat af 
Fors ikr ing og Pens ion.  
 
Voldgiftsretten bes lutter  selv, hv ordan voldgiftens 
omkostninger skal fordeles , og begrunder i sin 
kendels e, hv or ledes resultatet nås. Ef ter enhver par ts  
begær ing skal v oldgiftsretten fremlægge de 
beregninger, der ligger t il grund for  kendelsen. Aftales  
en voldgifts afgørels e efter at uov erens stemmelsen er  
ops tået,  er aftalen bindende f or begge par ter .  
 



 
  
 
 
Care forsikringer, generelle betingelser  

 

 
Generelle betingels er f or f ølgende 
fors ikr ingsprodukter under Care fors ikr inger:  
 
Be handlingsforsikring, Diagnosefors ikring, 
Sygedr iftstabsfors ikring og 
Sygedr iftstabsfors ikring Plus.
Det fre mgår af polic en, hv ilke f ors ikr ings produkter 
den o mf atter .  
 
For f ors ikr ingen gælder  policen, 
fors ikr ingsbetingels erne (disse Generelle 
bet ingels er , Fælles betingels er og de for  
dækningen s pecif ikke betingelser),  Lov o m 
fors ikr ingsaftaler ( i det o mf ang lov en ikke er  
fraveget) , Lov  om f ors ikrings vir ks omhed s amt Lov  
om f inans iel v ir ks omhed. 
 
1 Be taling af  pr æm ie
______________________________________ 
 
1.1 Opkr ævning  
Codan sender  en opkræv ning til den betalingsadresse,  
so m fors ikr ingstageren har opgiv et, eller v ed 
elektronis k betalings opkræv ning. 
 
Ev entuelle afgifter t il s taten opkræv es  s amtidig med 
præ mien. 
 
1.2 Den årlige  betaling  af forsikr inge n  
Fors ikr ingen skal betales  f ørs te gang, når den træder i 
kraft, og derefter på f ors ikr ingens  forf aldsdage.  
 
Betaling s kal s enest s ke på den dato, der  fre mgår af 
opkræv ningen som sidste rettidige betalingsdato, eller  
datoen på Betalings overs igten.  
 
1.3 M anglende betaling  
Betales det opkrævede beløb ikke rett idigt, s ender  
Codan en rykker for betaling, med oply s ning om 
retsv ir kningerne af f or s en betaling.  
 
1.4 Ge byrer, afgifter og renter  
Codan er berett iget t il at t illægge præmien et gebyr f or  
opkræv ning, sa mt ry kkergebyr og morarenter ved for  
sen betaling.  
 
Codan kan, herudov er, beregne s ig gebyr  for  
uds krivning af doku menter  og f or andre 
serviceydels er.  
 
Nær mere oplys ninger o m geby rer kan findes på 
Codan.dk eller  v ed henv endels e til Codan.  
 
1.5 T ilbagebetaling  
Ne mKonto:  
Tilbagebetaling af præ mie kan s e v ia 
Ne mKonto-s yste met t il den konto, der er  v algt s om 
Ne mKonto.  
 
 
 
 
 

 
Betalingss erv ic e:  
Tilbagebetaling af præ mie s ker  t il den bankkonto , 
præ mien betales fra. 
 
1.6 M odre gning  
Codan v il benytte s ig af s in ret t il modregning inden f or  
kundeforholdet.  
  
2 Fornyelse  og opsigelse  
______________________________________ 
 
2.1 Opsigelse til udløb af en forsikringsperiode 
Forsikr ingsaftalen kan af såvel forsikr ingstageren som 
Codan ops iges med 1 måneds skr iftlig varsel til policens 
hovedforfaldsdato.  
 
2.2 Opsigelse efter skade  
Efter  enhver an meldt skade kan s åvel 
fors ikr ingstageren som Codan i tidsrummet fr a 
skadens  anmeldelse og indtil 14 dage efter  betaling 
eller afvis ning af s kaden, ophæv e f ors ikr ingen med 1 
måneds  v arsel t il den 1. i en måned.  
 
I stedet f or  at ophæv e fors ikr ingen, kan Codan gøre e n 
fortsættels e bet inget af begrænsninger  i dækn ingen 
eller en f orhøjels e af præmien.
 
3 Ændring af  pr æm ietarif  eller 
forsikringsbet ingelser  
______________________________________ 
 
3.1 V arsling  
Hv is  Codan, f or f ors ikr ings produkter  af s amme art, 
eller for sa mme kunde- eller r is ikogruppe, ændrer  
præ mietar if eller  fors ikringsbetingelser, kan Codan 
med minds t 1 måneds vars el til hovedforf ald ændre 
fors ikr ingsbetingels erne og/eller  præmie f or  denne 
polic e.  
 
4 Ejerskif te, virksom he dsophør, konk urs og 
rekonstr uktion, jf. konk urslove n  
______________________________________ 
 
4.1 Ejerskifte m.v.  
Ejers kifte og v irks omhedsophør s kal s traks  anmeldes 
til Codan. Konkurs og rekons truktion betragtes so m 
ejers kif te.  
 


