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Kapitel 1 – Indledende bestemmelser

1.1 Hvem kan tegne forsikringen?
Forsikringen kan tegnes til personer, som er fyldt 17 
år, men endnu ikke fyldt 31 år på ikrafttrædelsestids-
punktet for forsikringen og som arbejder som au pair i 
Danmark. Den pågældende au pair skal have en opholds-
tilladelse og have krav på ydelser i henhold til Lov om 
offentlig sygesikring, herunder den offentlige rejsesyge-
sikring.

1.2 Hvem er omfattet af forsikringen?
Den pågældende au pair der står anført på policen.  

1.3 Hvornår skal forsikringen tegnes?
Forsikringen skal tegnes før den pågældende au pair 
forlader sit bopælsland.

1.4 Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i Danmark.

1.5 Hvornår dækker forsikringen?
Dækningsperioden fremgår af forsikringspolicen. Hvis 
præmien betales dækker forsikringen fra det tidspunkt, 
hvor den pågældende au pair ankommer til Danmark 
og ophører ved afrejsen fra Danmark eller på den dato, 
hvor forsikringen udløber såfremt denne dato ligger før 
afrejsedatoen. 

Denne police kan tegnes med en dækningsperiode indtil 
24 måneder. 

1.6 Forsikringsbetingelser
Såfremt en skadesomkostning ikke er omtalt i beskrivel-
sen af dækningen under ”Hvilke udgifter dækker forsik-
ringen?” er den pågældende omkostning ikke dækket af 
forsikringen.

1.7 Definitioner
Diverse begreber og ord fremtræder i kursiv, hvilket bety-
der, at disse er defineret i kapitel 3 afsnit 3.8.

Kapitel 2 – Hjemtransport

2.0 Forsikingssum – ubegrænset

2.1 Hvilke skader dækker forsikingen?
Forsikringen dækker den forsikredes udgifter i forbin-
delse med hjemtransport ordineret af Europæiskes læge.

2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige omkostnin-
ger til 

a)  hjemtransport til den forsikredes residens eller et 
hospital i bopælslandet. Europæiskes læge vurde-
rer - efter kontakt med behandlende læge – om en 
hjemtransport er nødvendig og forsvarlig, samt hvilket 
transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. 
Europæiske afgør, hvornår hjemtransport skal finde 
sted,

b)  hjemtransport til bedemand/krematorium i bopælslan-
det ved forsikredes død, inkl. udgifter til lovbefalede 
foranstaltninger - f.eks. balsamering og zinkkiste 

c)  kremering og/eller begravelse på stedet hvor 
dødsfaldet fandt sted, i overensstemmelse med den 
forsikredes efterladtes ønsker, dog kun indtil et beløb 
svarende til omkostningen ved hjemtransport af af-
dødes jordiske rester. Europæiske kan dog forlange, at 
resterne hjemsendes, bl.a. med henblik på at få udført 
en obduktion,

d)  at hjemsende almindelig rejsebagage som den 
forsikrede måtte efterlade i Danmark, som følge af 
hjemtransport,

e)  ophold på et af Europæiske godkendt hotel samt kost 
med op til DKK 1.500,- om dagen – kost dog maksi-
malt op til DKK 250,- om dagen, indtil den behand-
lende læge eller Europæiskes læge skønner, at den 
forsikrede kan hjemsendes eller rejse hjem.

2.3 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke udgifter til

a)  hjemtransport på grund af kroniske eller eksisterende 
sygdomme, der inden for de sidste 6 måneder før 
afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/
behandling hos læge eller ændret medicinering,

b)  hjemtransport i forbindelse med kronisk eller allerede 
eksisterende lidelse hvis forsikrede ikke har konsul-
teret en læge, har nægtet eller afbrudt behandling 
for en sådan lidelse selvom du burde have indset, at 
lidelsen var behandlingskrævende eller var substanti-
elt forværret,

Au pair forsikring
Europæiske ERV Hjemtransport
Forsikringsbetingelser nr. 12801
I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark
Gyldig fra den 1. marts 2013
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c)  transport med ambulancefly i de tilfælde, hvor 
Europæiskes læge vurderer, at transport med andet 
transportmiddel er medicinsk forsvarligt,

d)  transport arrangeret af den forsikrede selv i de til-
fælde, hvor Europæiskes læge vurderer, at transpor-
ten ikke er nødvendig og forsvarlig,

e)  hjemtransport som følge af den forsikredes frygt for 
smitte,

f)  hjemrejse, hjemtransport eller genoptagelse af 
planlagt rejserute, planlagt af den forsikrede, som 
Europæiske ikke ville have haft, hvis selskabet selv 
havde arrangeret transporten.

I tillæg til ovenstående dækker forsikringen kun hjem-
transporten såfremt den forsikrede har en returbillet til 
bopælslandet, og denne returbillet ikke kan ændres eller 
bruges til hjemtransporten.

2.4 I tilfælde af skade – krav til dokumentation
Det er en betingelse for Europæiskes dækningsansvar, 
at den forsikrede

a)  fremskaffer en lægeerklæring med diagnosen fra 
den behandlende læge på stedet/destination, hvor 
sygdommen/tilskadekomsten er forekommet,

b)  på forespørgsel giver Europæiskes læge adgang til 
alle relevante medicinske journaler, herunder informa-
tion om tidligere sygdomme,

c)  fremsender en skadeanmeldelse til Europæiske, og 
vedlægger original dokumentation for de udgifter, der 
anmeldes og

d)  erklærer, hvorvidt en forsikring er tegnet i andet 
selskab samt om den forsikrede er indehaver af et 
kreditkort.

Kapitel 3 – Generelle bestemmelser

3.1 Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke nogen skade i det omfang, at 
skadesbegivenhedens skyldes eller forårsages som en 
direkte eller indirekte konsekvens af

a) fortsæt eller grov uagtsomhed,

b)  misbrug af alkohol, narkotika, medicin og eller misbrug 
af rusgifte,

c)  selvforskyldt beruselse, når beruselsen er en væsent-
lig bidragende årsag til skaden,

d)  deltagele i professionel sport eller træning til sådan 
professionel sport,

e)  deltagelse i bjergbestigning, bjergklatring, fald-
skærmsudspring, motorløb af enhver art, drageflyv-
ning eller skihop 

f) forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner,

g)  strejke, lockout, anholdelse, beslaglæggelse eller 
anden foranstaltning taget af offentlig myndighed,

h)  udløsning af kerneenergi eller radioaktive kræfter 
eller bestråling fra radioaktivt brændsel eller affald,

i) ulovligt arbejde udført af den pågældende au pair.

Forsikringen dækker desuden ikke
j)  skade eller beskadigelse under luftfart, medmindre 

den forsikrede rejser som passager i et fartøj med 
nationale kendingsbogstaver. 

3.2 Ankenævnet for Forsikring
Hvis den forsikrede er uenig i Europæiske afgørelse eller 
i andre spørgsmål, der vedrører forsikringen, og fører for-
nyet henvendelse til Europæiske ikke til andet resultat, 
kan du klage til: 

Ankenævnet for Forsikring, 
Anker Heegaards Gade 2, 
1672 København V.
Tel +45 33 15 89 00 (kl. 10 – 13)

Din klage skal sendes til ankenævnet på et særligt 
klageskema. Klageskema kan rekvireres hos:

• Europæiske Rejseforsikring A/S 
• Ankenævnet for Forsikring
• Forbrugerrådet

Amaliegade 10
1256 København K.
Telefon: +45 33 13 75 00 (kl. 10 – 14)

Et mindre gebyr opkræves og sendes sammen med 
klageskemaet. 

• Gebyret godtgøres hvis den forsikrede får helt eller 
delvist medhold i klagen

• Hvis klagen ikke kan behandles
• Hvis den forsikrede eller den forsikrede selv trækker 

klagen tilbage.

3.3 Anden forsikring
Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en 
anden forsikring eller kredit kort.

3.4 Other insurance
If, at the time that loss or damage insured by this certifi-
cate occurs, the Insured has any other insurance against 
such loss or damage or any part thereof, the underwriter 
shall be liable under this insurance for its proportionate 
share of loss or damage only.
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3.5 Overdragelse af erstatningskrav
Du kan ikke uden Europæiske ERVs samtykke pantsætte 
eller overdrage dine rettigheder ifølge rejseforsikringen

3.6 Regres
I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsik-
ring indtræder Europæiske i alle dine rettigheder desan-
gående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres 
efter dansk ret).

3.6.A Rights of subrogation
Underwriter shall be fully and completely subrogated 
to the rights of the Insured against parties who may be 
liable to provide an indemnity or make a contribution 
with respect to any matter which is the subject of a 
claim under this certificate. Underwriter may at its own 
expense take over Insured’s rights against third parties 
to the extent of its payments made. 
Insured shall co-operate with the underwriter and pro-
vide such information and documentation as reasonably 
required by underwriter in order to collect and enforce its 
rights of subrogation. Underwriter may institute any pro-
ceedings at its own expense against such third parties in 
the name of the Insured. (This provision is applied when 
the case is settled by applying Danish law)

3.7 Værneting og lovvalg
Søgsmål mod Europæiske Rejseforsikring A/S skal 
anlægges ved Københavns byret eller Østre Landsret. 
Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal 
afgøres ved dansk ret.

3.8 Definitioner
Til brug for denne forsikring defineres nedennævnte 
betegnelser som følger

• Bopælsland. Det land, hvor forsikrede har fast bopæl.
•  Destination. Den endelige destination for den pågæl-

dende rejse.
•  Den forsikrede. Den pågældende au pair der står 

anført på policen.  
•  Fastlagt rejserute. Rejserute, der kan dokumenteres 

ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte 
fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger.

•  Hjemrejse. En rejse tilbage til bopælslandet hvor den 
forsikrede er i stand til at rejse som en rask person 
på maksimalt samme transportklasse, som anvendt 
under den oprindelige hjemrejse.

•  Almindelig rejsebagage. Den bagage, som forsikrede 
må/kan medbringe på rejsen iht. gældende regler for 
den valgte transport. Hermed menes håndbagage 
samt indskrevet bagage uden overvægt.’

•  Hjemtransport. Lægeordineret transport fra skadelan-
det til bopælslandet. Hjemtransport foretages enten 
ved ambulancefly eller almindelig rute- eller charterfly 
efter Europæiskes vurdering.

•  Rusgifte. Stoffer eller midler, lovlige eller ulovlige, der 
påvirker centralnervesystemet, herunder cannabis,

•  Videnskabelige ekspeditioner. Ekspeditioner til om-
råder, hvor de offentlige myndigheder kræver speciel 
tilladelse til at opholde sig.

Skadesforsikringsafgift berigtiges efter Lov om afgift af skadesforsikringer.
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1 Hvad dækker forsikringen?

1.1 Arbejdsskadeforsikringen dækker
Forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver 
forpligtelse vedrørende arbejdsulykker m.m., jf. Lov om 
arbejdsskadesikring.

1.2 Deling af forsikredes forpligtelser
Det kan dog aftales, at en nærmere angiven del af 
forsikringstagerens forpligtelse forsikres i et andet 
forsikringsselskab.

2 Hvornår træder forsikringen i kraft?

Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato.

3  Hvilken oplysningspligt 
har forsikringstageren?

3.1 Forsikringstageren skal oplyse
Det påhviler forsikringstageren ved forsikringens 
tegning og senere at oplyse om og på forlangende at 
dokumentere samtlige de forhold, som Codan skønner 
nødvendige til bedømmelse af Codans risiko og til fast-
sættelse af præmien.

3.2 Oplysningspligt ved ændringer
Forsikringstageren er forpligtet til at give Codan medde-
lelse, såfremt der efter forsikringens tegning indtræder 
forandringer i arten eller omfanget af risikoen.

3.3 Codans kontroladgang
Skønner Codan det nødvendigt, er forsikringstage-
ren ligeledes forpligtet til at give Codan adgang til at 
kontrollere de af forsikringstageren afgivne oplysninger, 
herunder at undersøge forholdene på de arbejdssteder, 
forsikringen omfatter.

3.4 Urigtige eller ufuldstændige oplysninger
Såfremt det efterfølgende viser sig, at forsikringsta-
geren har givet Codan urigtige eller ufuldstændige 
oplysninger, er forsikringstageren forpligtet til at give 
Codan alle ønskede supplerende oplysninger og at give 
en repræsentant for Codan adgang til at foretage den 
nødvendige kontrol.

3.5 Hvis præmien har været for lav
Har forsikringstageren på grund af de urigtige eller 
ufuldstændige oplysninger betalt en for lav præmie, er 
forsikringstageren forpligtet til at godtgøre Codan det for 
lidt betalte præmiebeløb samt eventuelle omkostninger.

Codan er berettiget til at kræve det skyldige beløb 
forrentet med en årlig rentefod på 5% over Nationalban-
kens diskonto fra beløbets forfaldsdato.

3.6 Flytning
Forsikringstageren er forpligtet til at meddele flytning.

3.7 Følger af manglende overholdelse af forpligtelser
Forsikringstagerens undladelse af afgivelse af oplysnin-
ger betragtes som manglende overholdelse af forsik-
ringstagerens forpligtelser jf. punkt 8.3.

4 Hvordan beregnes præmien?

4.1 Foreløbig præmie
Ved hvert forsikringsårs begyndelse fastsættes en 
foreløbig præmie på grundlag af det forventede antal 
beskæftigede/enheder i forsikringsåret.

4.2 Endelig præmie
Ved hvert forsikringsårs afslutning fastsættes en ende-
lig præmie på grundlag af det endelige antal beskæfti-
gede/enheder i forsikringsåret.

4.3 Beregning af endelig præmie
Såvel den foreløbige som den endelige præmie bereg-
nes på grundlag af Codans tarif ved forsikringsårets 
begyndelse,

4.4 Ændring af præmie – ændring af ydelser
Uanset bestemmelsen i punkt 4.3 er Codan ved ændring 
af ydelserne efter Lov om sikring mod følger af arbejds-
skade samt de hertil hørende foretagne hensættelser 
berettiget til uden varsel at ændre præmien.

4.5 Ændring af hensættelser
Bestemmelsen i punkt 4.4 finder tilsvarende anvendelse 
ved andre lovmæssige krav om forøgelse af de foretagne 
hensættelser.

4.6 Opsigelse som følge af ændring af præmie
Ved en ændring af præmien i henhold til punkt 4.4 og/
eller punkt 4.5 kan forsikringstageren alene opsige 
forsikringen efter bestemmelsen i punkt 8.1.

4.7 Præmieændringens ikrafttræden
En ændring af præmien i henhold til punkt 4.4 og/eller 
punkt 4.5 har virkning fra begyndelsen af det forsik-
ringsår, for hvilket ændringen sker.

Au pair Forsikringsbetingelser
Codan Arbejdsskadeforsikring
Forsikringsbetingelser – ASF-A
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4.8 Skønsmæssig regulering af præmien
Har Codan ikke modtaget de nødvendige oplysninger 
til beregning af den foreløbige og den endelige præmie 
senest 4 uger efter præmiens forfald, kan Codan fast-
sætte præmien efter et skøn.

5 Hvornår skal præmien betales?

5.1 Opkrævning
Codan opkræver præmien ved at sende en anmodning 
om betaling til den betalingsadresse, som forsikringsta-
geren har opgivet. Præmien kan også betales gennem 
BetalingsService (BS) eller Codan Konto Service (CKS).

5.2 Præmiens betaling
Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen 
træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på 
forsikringens forfaldsdage. Eventuelle afgifter til staten 
opkræves sammen med præmien.

5.3 Betalingsfrist
Præmien skal betales senest den dato, der står på an-
modningen om betaling eller på betalingsoversigten.

5.4 Påmindelse
Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en påmin-
delse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af 
for sen betaling.

5.5 Manglende betaling
Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den 
dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikrin-
gens dækning.

5.6 Gebyrer, afgifter, renter
Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkræv-
ning af præmie samt rykkergebyr. Herudover er Codan 
berettiget til at kræve det forfaldne beløb forrentet med 
en årlig rentefod på 5% over Nationalbankens diskonto 
fra afslutningen af den 2. uge efter fremsendelse af 
påmindelsen. Codan kan herudover beregne sig gebyr for 
udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser.

5.7 Udpantning
Codan har udpantningsret for skyldige beløb.

5.8 Codans dækning ved udpantning
Foretager Codan udpantning for foreløbig præmie, er 
Codan fortsat erstatningspligtig.

6 Hvordan indeksreguleres præmien?

6.1 Anvendt reguleringsgrundlag
Medmindre andet er aftalt, indeksreguleres præmien 
hvert år pr. 1. januar, på baggrund af udviklingen i 
lønindekset for den private sektor som offentliggjort 
af Danmarks Statistik, på baggrund af udviklingen i 
det af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte gennemsnit-
lige erhvervsevnetab og på baggrund af udviklingen i 
Arbejdsskadestyrelsens tilkendelsespraksis. Præmien vil 

dog som minimum blive pristalsreguleret på baggrund af 
udviklingen i lønindekset for den private sektor som of-
fentliggjort af Danmarks Statistik. Hvis offentliggørelsen 
af komponenterne i det anvendte indeks ophører eller  
beregningsmetoderne derfor ændres, er selskabet beret-
tiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af 
et andet relevant indeks, herunder f.eks. et indeks der 
offentliggøres af Danmarks Statistik.

7 Hvad hvis præmien ændres?

7.1 Underretning
Såfremt Codan ændrer præmien pr. helårsansat/enhed, 
skal Codan skriftligt underrette forsikringstageren derom 
senest 4 uger forud for førstkommende forfaldsdato.

7.2 Ændring af præmie der ikke kræver underretning
Ændringer i henhold til punkt 4.4 og/eller punkt 4.5 
samt punkt 4.6 er ikke at betragte som en ændring af 
præmien.

8 Hvordan opsiges forsikringen?

8.1 Opsigelsesvarsel
Forsikringstageren kan opsige forsikringen med mindst 
4 ugers varsel til en forsikringsperiodes udløb. Opsigelse 
skal ske skriftligt til Codan eller Codans repræsentant.

8.2 Varsel ved ændring af præmie
Forsikringstageren kan uanset bestemmelsen i stk. 1 ved 
en ændring af præmien, som anført i punkt 7.1, opsige 
forsikringen med virkning fra tidspunktet for førstkom-
mende forfaldsdato. Opsigelsen skal ske skriftligt til 
Codan eller Codans repræsentant og være modtaget 
inden den pågældende dato.

8.3 Codans opsigelsesret
Undlader forsikringstageren at overholde sine forpligtel-
ser i henhold til forsikringsbetingelserne, kan Codan dog 
opsige forsikringen med 4 ugers varsel uanset tidspunk-
tet for forsikringsperiodens udløb.

8.4 Opsigelse ved manglende betaling af første præmie
Ved manglende betaling af første foreløbige præmie 
kan Codan, uanset bestemmelsen i punkt 8.3, opsige 
forsikringen med en uges varsel uagtet tidspunktet for 
forsikringsperiodens udløb.

8.5 Opsigelse ved udpantning
Bestemmelsen i punkt 8.4 finder tilsvarende anvendelse, 
dersom en udpantning i henhold til punkt 5.8 sluttes 
forgæves.

9 Hvordan forlænges forsikringen?

9.1 Automatisk fornyelse
En forsikring, som er tegnet for 1 år eller længere, og 
som ikke opsiges i henhold til punkt 8.1, fornyes efter 
periodens udløb for 1 år, medmindre der træffes aftale 
om en flerårig periode.
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9.2 Udløb ved aftalt periode
En forsikring, der er tegnet for et bestemt arbejde og/
eller en forud aftalt periode, udløber, når arbejdet er 
ophørt, dog senest ved udløbet af den aftalte periode.

10 Lovgrundlag og værneting

10.1 Lovgrundlag
For forsikringen gælder reglerne i Lov om forsikringsvirk-
somhed samt Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

10.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter 
dansk ret og ved danske domstole.

11 Ophør af Codans koncession

11.1 Dækningens bortfald
Hvis Codans koncession til tegning af forsikringer efter 
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophører, skal 
forsikringstageren underrettes herom. Forsikringen 
bortfalder fra datoen for koncessionens ophør, selv om 
forsikringsperioden ikke er udløbet.

11.2 Endelig præmieopgørelse
En opgørelse af præmien for den forløbne tid foretages 
snarest muligt.
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Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde

1. Forsikringsbetingelser
For invaliditetsdækningen gælder nedenstående betin-
gelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser 
for Codans Kollektive Ulykkesforsikring.

Hvem er dækket?

2. Sikrede
Erstatningen tilfalder den tilskadekomne.

Hvis den tilskadekomne er et barn, og erstatningen 
overstiger DKK 100.000, tilfalder 10% af erstatningen 
dog indehaveren af forældremyndigheden. 

Den del af erstatningen, der tilfalder barnet, anbringes 
efter bestemmelserne om umyndiges midler.

Hvad omfatter invaliditetsdækningen?

3. Ulykkestilfælde der medfører medicinsk invaliditet
Når et ulykkestilfælde, se fællesbetingelsernes pkt. 3, er 
direkte årsag til, at forsikredes medicinske invaliditet (= 
mén), fastsættes til mindst 10%, udbetales der erstat-
ning.

Invaliditetsgraden fastsættes i overensstemmelse med 
den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på 
skadetidspunktet, med de begrænsninger, der er anført 
nedenfor og i pkt. 4.

Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes 
efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den 
tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad efter tilsva-
rende principper, som er lagt til grund for méntabellen, på 
baggrund af den fysiske funktionshæmning.

I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent 
medicinsk grundlag, uden hensyntagen til en 
eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes 
specielle erhverv, eller andre individuelle forhold.

Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen 
på DKK 300.000, der svarer til den fastsatte invaliditets-
grad.

En bestående invaliditet kan ikke medføre, at er-statnin-
gen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke 
havde været til stede. Ved skade på parvise organer  

medfører dette, at invaliditets-graden uanset forud-
bestående invaliditet fastsættes, som om der alene 
foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ, 
medmindre andet frem-går af policen.

Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100% for samme 
ulykkestilfælde.

Erstatningen fastsættes, så snart det må anses for sik-
kert, at ulykkestilfældet og lidelser, der er en følge heraf, 
ikke vil medføre døden, og tilskade-komnes tilstand i 
øvrigt må betragtes som stationær.      

Hvad omfatter invaliditetsdækningen ikke?

4. Invaliditetserstatningen udbetales ikke for:
• Invaliditet, der skyldes skader nævnt under pkt. 4 i 

fællesbetingelserne.
• Invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes sygdom.
• Invaliditet, der skyldes sygdom og udløsning af latente 

sygdomsanlæg, selv om sygdom-men er opstået eller 
forværret ved et ulykkestilfælde.

• Invaliditet, der skyldes, at en tilstedeværende eller 
tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et 
ulykkestilfælde.

• Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, 
hvor tilskadekomne ikke selv har været udsat for fare 
for personskade.

• Invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, jfr. tillige 
pkt. 3.

• Invaliditet, som skyldes følger af lægelig behandling, 
som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der 
er dækket af forsikringen.

Udgifter til specialbehandling

5. Fysioterapeut/kiropraktor
I det omfang, den tilskadekomne ikke har ret til godtgø-
relse af udgifterne fra anden side, dækkes de udgifter, 
den tilskadekomne – som følge af et ulykkestilfælde 
omfattet af forsikringen – har afholdt til:

Behandling hos fysioterapeut, hvis behandlingen er 
ordineret af en læge.

Endvidere dækkes udgifter til behandling hos kiropraktor.

Den samlede godtgørelse af udgifterne er begræn-set 
til et beløb, der svarer til 2% af forsikrings-summen ved 
invaliditet.

Au pair insurance
Codan Kollektiv ulykkesforsikring
Forsikringsbetingelser Kollektiv ulykkesforsikring
I tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler
Forsikringsbetingelserne kan være fraveget ved aftale mellem forsikringstager og Codan
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Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for 
stationær, dog aldrig længere end til 3 år efter ulykkes-
dagen.

Andre udgifter

6. Udgifter der ikke dækkes
Andre udgifter end de i pkt. 5 anførte, f.eks. ud-gifter til 
befordring, advokatbistand, lægebehandling, tandlæ-
gebehandling, anden specialbehandling, medicin eller 
hjælpemidler af enhver art, f.eks. halskrave og støttebind, 
er ikke dækket af forsikringen.

Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde

1. Forsikringsbetingelser
For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betin-
gelser, samt Fællesbetingelser for Codans Kollektive 
Ulykkesforsikring.

Hvem er dækket?

2. Begunstigelsesbestemmelser
Såfremt forsikringstageren og forsikrede ikke skriftligt 
har meddelt Codan andet, udbetales for-sikringssummen 
til den forsikredes nærmeste på-rørende, jfr. Forsikrings-
aftalelovens § 105 stk. 5.

3. Erstatningens størrelse
Erstatningen udgør DKK 50.000 ved dødsfald. 

Hvad omfatter dødsfaldsdækningen?

4. Dødsfald inden et år efter ulykkestilfældet
Når et ulykkestilfælde, se fællesbetingelsernes pkt. 3, er 
direkte årsag til, at den tilskadekomne dør, inden der er 
gået et år efter ulykkesdagen, udbetales den fastsatte 
forsikringssum for døds-faldet.

Hvis der er udbetalt erstatning for invaliditet for det 
samme ulykkestilfælde, fradrages dette beløb i udbeta-
lingen.

Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

5. Forsikringssummen udbetales ikke ved:
• Dødsfald, der skyldes skader, nævnt under pkt. 4 i 

fællesbetingelserne.
• Dødsfald, der har naturlige årsager, eller hvor årsagen 

til dødsfaldet er ukendt.
• Dødsfald, når ulykkestilfældet skyldes syg-dom.
• Dødsfald, der skyldes sygdom eller udløsning af la-

tente sygdomsanlæg, selv om sygdom-men er opstået 
eller forværret ved et ulykkes-tilfælde.

• Dødsfald, der skyldes, at en tilstedeværende eller 
tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et 
ulykkestilfælde.

• Dødsfald, som skyldes følger af lægelig be-handling, 
som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der 
er dækket af forsikringen.
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Fællesbetingelser 
for Codans Kollektive Ulykkesforsikring

Hvem er dækket af forsikringen?

1. Forsikringen omfatter:
Forsikringen kan tegnes for personer som er fyldt 17 år, 
men endnu ikke fyldt 31 år på ikrafttrædelsestidspunk-
tet for forsikringen, og som bor og arbejder som Au pair 
i Danmark.

Forsikrede skal have gyldig opholdstilladelse som Au pair, 
godkendt af de danske myndigheder.

Policen skal være udstedt før forsikrede forlader bopæls-
landet.

Forsikrede fremgår med navns nævnelse af forsik-
ringspolicen.

Hvilke skader dækker forsikringen?

2. Forsikringens omfang:
De bestemmelser, der gælder særskilt for den enkelte 
dækning, er anført i forsikringsbetingelserne for disse.

Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

3. Som ulykkestilfælde betragtes: 
• en pludselig hændelse
• der forårsager personskade .

Hvilke skader er aldrig dækket under forsikringen?

4. Forsikringen dækker ikke:
Uanset tilskadekomnes sindstilstand på skadetidspunk-
tet dækker forsikringen ikke:

• Skader, der er fremkaldt af tilskadekomne ved forsæt 
eller ved grov uagtsomhed.

• Skader, der er forårsaget af tilskadekomne under selv-
forskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, 
eller under en dertil svarende påvirkning.

• Skader, der skyldes forgiftning som følge af indtagelse 
af medicin.

• Skader, der skyldes smitte med virus, bakterier, andre 
mikroorganismer eller lignende.

• Skader, der overgår tilskadekomne som følge af delta-
gelse i slagsmål.

• Skader, der indtræder under deltagelse i boksning, 
motorløb af enhver  art, bjergbestigning, faldskærms-
udspring og drageflyvning.

• Skader, der skyldes udløsning af atomenergi, under alle 
forhold, herunder krig.

• Skader, der skyldes konflikter i form af krig, oprør eller 
borgerlige uroligheder, medmindre skaden indtræffer 
inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, 
hvori den forsikrede opholder sig under rejse. Det er 
desuden en forudsætning for dækningen, at konflik-

ten ikke var til stede ved indrejsen i landet, at der er 
tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse, og at 
forsikrede ikke selv deltager i handlingerne.

Hvilke forholdsregler skal iagttages ved skade?

5. Lægebehandling
Den tilskadekomne skal være under stadig behandling af 
en læge og følge dennes forskrifter.

Codan har ret til at indhente oplysninger hos enhver 
læge, lægelig institution, eller andre, der behandler eller 
har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne 
undersøge af en læge valgt af Codan.

Codan betaler de lægeattester, som selskabet forlanger. 

6. Forsikringstiden
Såfremt præmien er betalt yder policen dækning fra 
forsikrede ankommer til Danmark, dog tidligst fra ikraft-
trædelsesdato specificeret på policen og udløber når 
forsikrede forlader Danmark, dog senest på udløbsdato 
specificeret på policen.

Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, når ulyk-
kestilfældet er indtrådt i forsikringstiden.

Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af 
følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestil-
fældet er indtrådt. 

7. Indsendelse af skadeanmeldelse
Skader, der er omfattet af forsikringen, skal hurtigst 
muligt anmeldes skriftligt til Codan.

Skader anmeldes på selskabets blanket, der kan rekvire-
res på det nærmeste Codan Kundecenter.

Ved anmeldelse af en skade indsendes attest efter 
Codans nærmere anvisning. Attesten skal være udfyldt 
af en læge, autoriseret af den danske Sundhedsstyrelse, 
medmindre Codan accepterer, at attesten udstedes af en 
anden læge.

Hvis en skade har medført døden, skal Codan oplyses om 
dette inden 48 timer, og Codan er berettiget til at kræve 
obduktion.

8. Forældelse af sikredes krav
For dækning af skader gælder forsikringsaftalelovens 
almindelige bestemmelser, jfr. dog bestemmelsen i pkt. 
6, 3. afsnit.

9. Forældelse efter afvisning af erstatning
Har Codan afvist at betale erstatning, bortfalder sikredes 
Har Codan afvist at betale erstatning, bortfalder sikredes 
krav, medmindre sikrede inden 6 måneder efter afvisnin-
gens modtagelse indbringer sagen for Ankenævnet for 
Forsikring (se pkt. 23), voldgiftsret (se pkt. 22) eller for 
domstolene.
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Fristen løber først fra det tidspunkt, hvor sikrede har 
modtaget skriftlig meddelelse herom fra Codan. Medde-
lelsen vil indeholde oplysning om, hvornår fristen udløber, 
hvordan fristen afbrydes, og virkningen af at fristen ikke 
afbrydes.

Hvordan beregnes erstatningen?

10. Forsikringsydelse på skadetidspunktet
Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringsydel-
sens størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, 
der er anført under de enkelte dækninger.

11. Erstatning, hvis der er tegnet anden forsikring
Forsikringens ydelser udbetales uafhængigt af eventu-
elle andre forsikringsydelser, der kommer til udbetaling 
som følge af den forsikredes tilskadekomst, med mindre 
andet særligt er bestemt i forsikringsbetingelserne for 
de enkelte dækninger.

Hvor dækker forsikringen?

12. Ingen geografisk begrænsning
Forsikringen dækker overalt i verden, med mindre andet 
særligt er aftalt, eller følger af bestemmelserne i pkt. 4, 
sidste afsnit.

Hvornår dækker forsikringen fra?

13. Forsikringens antagelse og ikrafttræden
Codan bedømmer forsikringsbegæringen og afgør, om 
forsikringen kan antages på grundlag heraf.

Kan forsikringen ikke antages på grundlag af begæ-
ringen og de oplysninger, der er indsendt i forbindelse 
hermed, får den forsikringssøgende snarest muligt 
meddelelse om, hvilke supplerende oplysninger, der skal 
indsendes, og indenfor hvilken frist, indsendelse skal ske.

Kan Codan antage forsikringen på grundlag af forsik-
ringsbegæringen og rettidigt indsendte supplerende 
oplysninger, begynder Codans ansvar fra det tidspunkt, 
hvor begæringen modtages af Codan, medmindre et 
senere tidspunkt er aftalt.

Kan Codan kun tilbyde at antage forsikringen på andre 
betingelser, får den forsikringssøgende tilbud om dette. 
Accepterer forsikringssøgende tilbudet indenfor den 
fastsatte frist, begynder Codans ansvar fra accepten 
modtages af Codan.

Hvornår skal præmie m.m. betales?

14. Opkrævning, betaling m.m.
Første præmie skal betales, når forsikringen træder i 
kraft. De følgende præmier skal betales på de aftalte 
betalingsdatoer. Eventuelle afgifter til staten og ekspe-
ditionsgebyrer skal betales sammen med præmien.

Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til 
Staten og ekspeditionsgebyrer.

15. Manglende betaling
Hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter den 
dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikrin-
gens dækning.

16. Udbetaling af erstatning
Codans almindelige betalingsmåde er bankoverførsel. 
Ved skadeudbetaling skal Codan derfor have oplysning 
om pengeinstitut og kontonummer.

Erstatningen kan dog også udbetales ved check mod et 
gebyr, der fratrækkes erstatningsbeløbet.

Hvem kan disponere over forsikringen?

17. Dispositionsretten tilkommer forsikringstageren
Retten til at disponere over forsikringen i sin helhed 
tilkommer forsikringstageren. 

Ophør af forsikringen

18. Ophør af forsikringen
Forsikringstiden er specificeret under pkt.6.

Policens dækning ophører såfremt en af parterne bringer 
Au pair kontrakten til ophør.

Risikoforandring?

19. Ændring i beskæftigelse m.m.
Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, 
hvis der sker ændringer i den på policen anførte beskriv-
else af erhverv eller beskæftigelse for de af forsikringen 
omfattede personer. Codan afgør om forsikringen kan 
fortsætte, og i så fald på hvilke vilkår.

20. Undladelse af at anmelde risikoforandringer
Hvis den forsikrede undlader at anmelde forhold, omtalt 
under pkt. 19, hæfter Codan kun på de vilkår og i det 
omfang, Codan ville have fortsat forsikringen mod den 
aftalte præmie.

Uenighed om forsikringen

21. Arbejdsskadestyrelsen
Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsskadestyrel-
sen afgive en vejledende udtalelse om invaliditetsgra-
dens størrelse.

22. Voldgift
Hvis en af parterne forlanger det, skal invaliditetsgra-
dens størrelse fastsættes endeligt ved voldgift.

Hver af parterne vælger en voldgiftsmand, som skal 
være læge.
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Voldgiftsmændene vælger, inden de indleder sagen, en 
læge som opmand. I tilfælde af uoverensstemmelse mel-
lem voldgiftsmændene, træder opmanden til og træffer 
en afgørelse inden for grænserne af de to voldgifts-
mænds uoverensstemmelse.
Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om en opmand 
udpeges denne af formanden for Den almindelige 
Danske Lægeforening. Voldgiftsretten bestemmer 
også, hvordan omkostningerne ved voldgiftssagen skal 
fordeles.

23. Ankenævn
Bliver De og Codan uenige om forsikringsforholdet, eller 
en skade De har anmeldt, og fører en fornyet henven-
delse til Codan ikke til enighed, kan De indbringe sagen 
for:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V.

Telefon 33 15 89 00  
mellem 10.00 og 13.00.

De skal klage på et særligt skema, som De kan få hos 
Ankenævnet, Codan, Forbrugerrådet, de lokale forbru-
gerkontorer eller Forsikringsoplysningen.
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