Forsikringsbetingelser

Tandskadedækning ved ulykkestilfælde
i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler

1. Forsikringsbetingelser
For tandskadedækningen gælder nedenstående
betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codans Kollektive Ulykkesforsikring.

Hvem er dækket?
2. Sikrede
Erstatningen tilfalder den tilskadekomne.

Hvad omfatter tandskadedækningen?
3. Rimelige og nødvendige udgifter til tandskadebehandling
Når et ulykkestilfælde, se fællesbetingelsernes
pkt. 2, er direkte årsag til en tandskade, dækkes
rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling.
Tandskader opstået ved spisning dækkes også, når
skaden skyldes en påvist fremmed genstand i maden.
Tandskadedækningen omfatter også aftagelige
tandproteser, der beskadiges når de sidder i munden, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført anden legemsbeskadigelse.
Ved sygelige eller unormale forandringer i tænderne sker der kun betaling for den del af skaden,
som ville være blevet en følge af ulykkestilfældet,
hvis disse forandringer ikke havde været til stede.
Var tændernes eller protesens tilstand forringet
inden ulykkestilfældet (f.eks. som følge af fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose
eller andre sygdomme) reduceres eller bortfalder
erstatningen, svarende til forringelsens omfang, i
forhold til velbevarede tænder eller proteser.
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Medfører en tandskade behov for en tandbro, og
viser det sig, at nabotænder til den beskadigede
tand mangler eller er svækkede, kan erstatningen
ikke overstige, hvad der havde været den nødvendige behandling, hvis nabotænder havde været
intakte.
Ved skade på et broled i en bestående tandbro kan
erstatningen ikke overstige, hvad der havde været
den nødvendige behandling, hvis broleddet i stedet havde en intakt tand.
Når Codan har betalt udgiften til tandbehandling,
betragtes denne behandling som endelig, og der
ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning på
et senere tidspunkt.
4.

Hvis tilskadekomne er et barn

Der ydes ikke refusion for udgifter til tandbehandling, der foretages efter det tilskadekomne barns
fyldte 25. år, selv om tandskaden skyldes et ulykkestilfælde i forsikringstiden.

Hvad omfatter tandskadedækningen
ikke?
5. Tandskadeerstatningen udbetales ikke for:
-

-

-

-

Skader, der er nævnt under pkt. 3 i fællesbetingelserne.
Tandbehandling, når ulykkestilfældet, skyldes sygdom (bortset fra besvimelsestilfælde
eller ildebefindende).
Tandbehandling, der skyldes sygdom og
udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om
sygdommen er opstået eller forværret ved et
ulykkestilfælde.
Tandbehandling, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom
forværrer følgerne af et ulykkestilfælde.
Tandbehandling, som skyldes følger af lægeeller tandlægebehandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen.
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Tandskadedækning under særlige
forhold
6. Andre dækningsmuligheder
Erstatning ydes kun, hvis den tilskadekomne ikke
har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side.
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