Kollektiv Ulykke Forsikringsbetingelser

Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde
i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan)
i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.
For dækningen gælder nedenstående betingelser, samt Fællesbetingelser for Codans Kollektive Ulykkesforsikring.

_______________________________________________________________________________

1. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen
Når et ulykkestilfælde, se Fællesbetingelsernes
pkt. 2, er den direkte årsag til, at den forsikrede
dør, inden der er gået et år efter ulykkestilfældet,
udbetales erstatning på grundlag af forsikringssummen ved dødsfald.
Hvis der er udbetalt erstatning for invaliditet for
det samme ulykkestilfælde, fradrages dette beløb i
udbetalingen.

5.
-

2. Hvem udbetales erstatningen til
Såfremt forsikringstageren og forsikrede ikke
skriftligt har meddelt Codan andet, udbetales forsikringssummen til forsikredes nærmeste pårørende, således som disse er defineret i Forsikringsaftaleloven.
3. Erstatningens størrelse
Sker der udbetaling til ægtefælle, samlever eller
børn under 21 år i medfør af pkt. 2, udgør erstatningen den på policen anførte sum ved dødsfald.
Dette gælder også ved udbetaling til samlever
eller børn, der er indsat som begunstiget ved
skriftlig meddelelse til Codan.

-

-

Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke
Dødsfald, der skyldes skader, nævnt under
pkt. 3 i Fællesbetingelserne
Dødsfald, der har naturlige årsager, eller hvor
årsagen til dødsfaldet er ukendt
Dødsfald, der er en følge af selvmord
Dødsfald, der er en følge af hedeslag, solstik
eller lignende
Dødsfald, når ulykkestilfældet skyldes sygdom
Dødsfald, der skyldes enhver sygdom, forudbestående sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse, uanset om sygdommen, sygdomsanlægget
eller lidelsen har været symptomgivende eller
ej før ulykken
Dødsfald der skyldes, at en tilstedeværende
eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer
følgerne af et ulykkestilfælde
Dødsfald, som skyldes følger af tandlæge-,
lægebehandling eller lignende behandling,
hvis selve behandlingen ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.

4. Nedsættelse af erstatningen
Såfremt der sker udbetaling til andre end ægtefælle, samlever eller børn under 21 år i medfør af pkt.
2, udgør erstatningen 10 % af den på policen anførte sum ved dødsfald. Dette kan ikke ændres af
forsikringstageren eller forsikrede ved indsættelse
af begunstiget eller på anden måde.
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