
POLICE Udskrevet den 10.01.17 

Codan Forsikring A/S , CVR 1052 9638 

COD side: 1 

De Selvstændige Brugsforeninger KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 

c/o Aon Denmark A/S Policenr.: 

Strandgade 4C 

1401 København K 

Forsikringen dækker 

646 724 343 6 

Beskæftigelse Antal personer 

Bestyrelsesarbejde 2000 

Hele døgnet dvs. ved ulykkestilfælde i såvel arbejdstid som fritid. 

Dækningen træder 

ikraft den: 

Forsikringen omfatter: Dødsfaldsdækning 01.01.2017 

Invaliditetsdækning fra 

10% medicinsk invaliditet 01.01.2017 

 

Forsikringen omfatter ikke: Invaliditetsdækning fra 

5% medicinsk invaliditet 

Tandskadedækning 

Strakserstatning 

 

Forsikringssummer: 

Øvrige forhold: 

Præmie og indeksregulering 

Dødsfaldssum 250.000 kr. Invaliditetssum 500.000 kr. 

Forsikringen omfatter ikke tillægserstatning 

Forsikringstageren har ved tegningen af forsikringen valgt at 

forsikringen, mod en billigere præmie, først yder 

invaliditetserstatning ved en medicinsk invaliditetsgrad på 10% 

eller derover. 

for forsikringen: Præmien forfalder 01. december. 

Hovedforfald er 01. december. Præmie og forsikringsydelser er 

beregnet på grundlag af løntal for den private sektor 182,10 og 

indeksreguleres en gang om året. Se fællesbetingelsernes punkt 

14. 

Præmien under denne police er fastsat på baggrund af den 

salgskanal, der benyttes. Hvis der i den periode, policen er i kraft, 

ændres salgskanal, bliver præmien ændret i overensstemmelse 

hermed. 



POLICE Udskrevet den 10.01.17 

Codan A/S , CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S , CVR 1052 9638 

COD side: 2 

 
Råd og vejledning vedr. policeforhold:                          Aon Denmark A/S S        

Strandgade 4 C 
                                                                                         1401 København K 

                                                                                            32 69 70 00  



POLICE Udskrevet den 10.01.17 

Codan A/S , CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S , CVR 1052 9638 

COD side: 3 

Særlige betingelser: 

K ULK 0001 - Årlig regulering af præmie 

Præmien reguleres årsvis bagud, udfra det højeste antal personer, der har været omfattet af forsikringen. 



POLICE Udskrevet den 10.01.17 

Codan A/S , CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S , CVR 1052 9638 

COD side: 4 

 

For hele forsikringen gælder: 

Uanset det på policens forside anførte dækker forsikringen bestyrelsesmedlemmer, filialrådsmedlemmer, suppleanter 
og tillidsvalgte 24 timer i døgnet, det vil sige ved ulykkestilfælde i såvel fritid som arbejdstid. Andre personer, det vil 
sige hjælpere og frivillige, er dækket når de deltager i de møder, kurser og aktiviteter der sker løbende hen over året - 
såsom aktiviteter i og omkring butikken, motionsløb, koncerter, torvedage, aktiviteter i omkringliggende skoler og 
institutioner, grillarrangementer, trampolinaktiviteter, børnecirkus, Coop amba med mere. 

Skader, der berettiger til erstatning under denne ulykkesforsikring, berettiger ikke til erstatning under andre 
ulykkesforsikringer tegnet under Coop-koncernen. 

Automatisk dækning ved akkvisition og stiftelse af brugsforeninger, selskaber: 

Forsikringen skal udvides til inden for det bestående dækningsomfang at omfatte nye brugsforeninger, selskaber og 
interesser, som forsikringstageren erhverver sig eller bærer risikoen for i forsikringens løbetid. Inden 90 dage (halvfems) 
efter dækningen ifølge ovennævnte er trådt i kraft, skal forsikringstager informere forsikringsselskabet om dækningen. 



  

Codan A/S , CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S , CVR 1052 9638 

side: 5 

 


