Kollektiv Ulykke Forsikringsbetingelser

Straks-erstatning 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. Straks-erstatning ved visse skader
Når et ulykkestilfælde, se Fællesbetingelsernes
pkt. 2, er direkte årsag til en af de nedenfor beskrevne skader, udbetales erstatning.
Følgende skader berettiger til udbetaling af erstatning, svarende til 1 % af forsikringssummen ved
invaliditet:
Brud på skulder eller kraveben
Brud på overarm
Brud i albue
Brud på underarm
Brud i håndled
Brud på mellemhånd (ikke fingre)
Brud på ryg eller haleben
Diskusprolaps
Brud på bækken
Brud på hofte
Brud på lårben
Brud i knæ
Menisklæsion
Overrevet korsbånd (helt eller delvist)
Totalt overrevet achillessene
Brud på underben
Brud i ankel
Brud på fod (ikke tæer)
Diagnosen skal stilles af speciallæge, og skal for
brud være verificeret ved røntgen og for meniskeller korsbåndslæsioner ved scanning eller artroskopi. Diskusprolaps skal være verificeret ved
scanning eller myolografi.
Medfører et ulykkestilfælde flere erstatningsberettigende skader i samme legemsdel, udbetales alene erstatning for én skade.
Medfører ulykkestilfældet erstatningsberettigende
skader på flere legemsdele, udbetales erstatning
for hver af skaderne, dog jf. ovenfor.

Straks-erstatningen for samme ulykkestilfælde
kan dog samlet højest fastsættes til 3 %, uanset
antallet af skader.
Et ben – til og med hofteled – betragtes som en
legemsdel, og en arm – til og med skulderled betragtes som en legemsdel.
Erstatning for brud samme sted (refraktur), kan
først udbetales, når der er gået minimum et år fra
1. brud.
Straks-erstatningen udbetales uafhængigt af en
evt. senere fastsat medicinsk invaliditetsgrad, og
indgår ikke ved fastsættelsen af denne.
2. Hvem udbetales erstatningen til
Erstatningen tilfalder den tilskadekomne.
Hvis den tilskadekomne er et barn tilfalder erstatningen dog indehaveren af forældremyndigheden.
3. Straks-erstatningen udbetales ikke for
Skader, der ikke er nævnt under pkt. 1
Skader, der skyldes tilfælde nævnt under pkt.
3 i Fællesbetingelserne
Skader, når ulykkestilfældet skyldes sygdom
Skader, der skyldes enhver sygdom, forudbestående sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse
uanset om sygdommen, sygdomsanlægget eller lidelsen har været symptomgivende eller
ej før ulykken
Skader, der skyldes, at en tilstedeværende
eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer
følgerne af et ulykkestilfælde
Skader, der skyldes hedeslag, solstik og lignende
Skader, der bestod før ulykkestilfældet
Skader, der skyldes følger af tandlægebehandling, lægebehandling eller lignende behandling, hvis selve behandlingen ikke er
nødvendiggjort af et dækningsberettiget
ulykkestilfælde.
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