HANDI Forsikring

Forsikringer
specielt tilpasset
dine behov

HANDI Forsikring
HANDI Forsikringer bygger på en samarbejdsaftale
mellem Codan, SEB Pension og LEV.
HANDI Boforsikring
For at kunne købe HANDI Boforsikring er det
et krav, at du er udviklingshæmmet og bor i
et bofællesskab. Bor du i egen bolig, skal du
have tilknyttet en hjemmevejleder.
HANDI Boforsikring omfatter:
–	Indbo (dækker brand-, tyveri-, hærværk-,
vand- og færdselsskader m.m.)
–	Ansvarsdækning
–	Retshjælpsdækning
–	Rejsegodsdækning
–	Verdensrejseforsikring.
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Du kan udvide HANDI Boforsikring til
også at omfatte:
–	Udvidet rejseforsikring
(indeholder afbestillingsforsikring)
–	Glas- og kummeskadedækning
–	Elskadedækning
–	Elektronikdækning
–	Hundeansvarsforsikring
–	El-scooter forsikring.

Hændelsesforsikring
Nogle mennesker kan ikke få en almindelig
ulykkesforsikring på grund af et handicap
eller en lidelse. I stedet kan du købe en
HANDI Hændelsesforsikring hos Codan,
hvor der ikke kræves helbredsoplysninger.
Den eneste betingelse for at købe en
HANDI Hændelsesforsikring er:
–	at du ikke er indlagt på et hospital
eller en klinik.
En almindelig ulykkesforsikring yder erstat
ning, hvis du ved en ulykke har fået varige
mén over 5 %. En HANDI Hændelsesforsikring dækker skader, selvom du ikke får varige
mén. Der skal fx være sket:
–	et knoglebrud
–	en amputation
–	en anden hændelse (se side 4).

Med en HANDI Hændelsesforsikring er
du dækket døgnets 24 timer, altså også
når du er i beskæftigelse, fx på beskyttet
værksted.
Hændelsesforsikringen dækker også
følgende skader og tilfælde:
–	Tandskader – hvad enten det skyldes ulykkestilfælde eller en tyggeskade som følge
af en påvist fremmed genstand i maden.
HANDI Hændelsesforsikring dækker hele
tandlægeregningen.
–	Brilleskader – ved pludselig skade på
briller med styrke.
–	Skade på høreapparateter – rimelige og
nødvendige udgifter i forbindelse med
reparation eller udskiftning.
–	Dødsfaldsdækning på 35.000 kr. – der
udbetales til boet, hvis du dør som følge af
et ulykkestilfælde.
–	Ulykkestilfælde ved epileptiske anfald.

Erstatningen beregnes som en procentdel
af forsikringssummen, og udbetalingen sker
inden for få dage efter, at Codan har fået
en erklæring fra skadestuen eller lægen om,
hvad der er sket. Du kan se procentsatserne
for erstatning i tabellen på side 6 og 7.
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Eksempel: Peter har en Hændelses
forsikring med en forsikringssum
på 250.000 kr. Peter vælter på sin
cykel og får et brud på lårbenshalsen.
Samtidig slår han tænderne mod
asfalten, og tandlægeregningen bliver
på 25.000 kr.
Forsikringen betaler hele tandskaden
med 25.000 kr. og udbetaler desuden
20 % af 250.000 kr. til Peter, svarende
til 50.000 kr., for lårbensbruddet.
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Knallertforsikring 30- og 45-knallert
Du skal have en lovpligtig ansvarsforsikring
til din knallert. Men bliver den fx stjålet,
eller du vælter med den, skal du også have
en kaskoforsikring for at få dækket dine
udgifter. Ønsker du at få et tilbud på en
knallertforsikring, kan du ringe til Codan på
33 55 52 49.

Kører du til udlandet med en hjælper, er
hjælperen ikke omfattet af den offentlige
sygesikringsordning i tilfælde af sygdom.
Arbejdsgiveren skal købe en speciel sygeforsikring for den ansatte.

Hjælperforsikring
Har du selv ansat dine hjælpere, er du
arbejdsgiver, og dermed har du nogle forsikringsmæssige forpligtelser.

HANDI Forsikringsservice kan hjælpe dig,
hvis du har spørgsmål om netop din situation
som arbejdsgiver.

Codan har lavet en forsikringspakke, der
omfatter alle disse nødvendige forsikringer.

En arbejdsgiver har pligt til at købe en
arbejdsskadeforsikring. Har du privat hushjælp, gælder det også, hvis timetallet når op
over 400 timer årligt. Forsikringen er altså
lovpligtig. Når man er arbejdsgiver, er man
ansvarlig for de skader, hjælperen forvolder
i arbejdstiden. Det er et ansvar, der ikke er
omfattet af en almindelig ansvarsforsikring.
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Tabel for tilskadekomst
Hvornår dækker forsikringen?
Knoglebrud

Alle udbetalingerne er skattefrie

På kranie- og/eller ansigtsknogle, der kræver operativt indgreb

15 %

På rygsøjle

15 %

På bækkenknogle, hvor bruddet går ind i hofteled

20 %

Dobbelt ringbrud i bækkenet

20 %

På lårben

15 %

På lårben, hvor bruddet går ind i knæled

20 %

På lårbenshals

20 %

På skinneben

15 %

På skinneben, hvor bruddet går ind i knæled

20 %

På springben og/eller skinneben og/eller lægben, hvor bruddet går ind i ankelled

20 %

Et ulykkestilfælde, der udløser et eller flere knoglebrud, der ikke er nævnt ovenfor,
erstattes samlet med

10 %

Amputation
Af arm i skulderled eller på overarm

65 %

Af arm i albueled eller på underarm

60 %

Af hånd i håndled

60 %

Af pege- og langfinger på samme hånd i grundledene eller på grundstykkerne

15 %

Af tommelfinger i mellemhånd eller på mellemstykket

30 %

Af tommelfinger i grundled eller på grundstykket

20 %

Af en eller flere fingres knogledele, der ikke er nævnt ovenfor, erstattes samlet med

10 %

Af ben i hofteled

65 %

Af ben på låret

50 %

Af ben i knæled eller på underben

35 %

Af fod over springben

25 %

Af fod mellem tæernes grundled og springben

15 %
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Forsikringen dækker, når skaden er en følge af et
ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde er en pludselig
hændelse, der medfører personskade.
Andre beskadigelser

Alle udbetalingerne er skattefrie

Af hjerne og/eller hjernehinder, der kræver operativt indgreb
Med totalt tab af syn
Med totalt tab af syn på et øje
Med totalt tab af syn på et øje, hvis den forsikrede var blind på det andet øje inden skaden
Af rygmarven, der medfører total lammelse af ben i mere end fem dage
Af rygmarven, der medfører total lammelse af ben og arm i mere end fem dage

30 %
100 %
20 %
100 %
70 %
100 %

I brystkassen, der kræver indsnit

15 %

I bughulen, der kræver indsnit med eller uden fjernelse af eller sammensyning af organer

20 %

Der kræver transplantation

15 %

Med total overskæring af midternerve over håndled

20 %

Med total overskæring af albuenerve over håndled

20 %

Med total overskæring af spolebensnerve over håndled

20 %

Med total overskæring af ischiasnerve

30 %

Med total overskæring af lægbensnerve

10 %

Med total overskæring af lårbensnerve

20 %

Med total tab af hørelse

75 %

Med total tab af hørelse på det ene øre

10 %

Med total tab af hørelse på det ene øre, hvis forsikrede var døv på det
andet øre inden skaden

75 %

Briller op til 36 måneder gamle
Tandskade

max. 6.000 kr.
efter regning

Høreapparatsdækning, maks. beløb pr. apparat

10.000 kr.

Dødsfaldsdækning ved ulykke

35.000 kr.
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Pensionsopsparing
HANDI Forsikringsservice har et samarbejde med
SEB Pension. Dette samarbejde er indgået,
fordi den dag du overgår fra førtidspension til
folkepension, sker der typisk en drastisk nedgang
i pensionsudbetalingen. Hvis du ikke i tide har
sparet op til det, kan det for nogle være meget
svært at få pengene til at slå til.
Gennem HANDI Forsikringsservice kan du
spare op i SEB Pension og afbøde de økonomiske problemer, som indtægtsnedgangen
ellers kan medføre.

når du går på pension. Du kan få opsparingen udbetalt som et engangsbeløb eller over
flere gange. Du må indbetale 29.600 kr.
om året (indeks 2017).

Opsparingen kan startes som enten:
–	
Aldersforsikring
–	
Ratepension.

En ratepension er en pensionsopsparing, der
kan være aktuel, hvis du gerne vil have en
fast indtægt over en periode, når du bliver
pensionist. For med en ratepension får du
en opsparing, der kan sikre dig en løbende
udbetaling i mindst 10 år og højest 25 år.

Du kan oprette begge opsparinger, når du er
mellem 18 og 75 år.
En aldersforsikring er den opsparingsform,
som vi anbefaler. Du kan ikke få fradrag
for indbetalingerne, men udbetalinger fra
aldersforsikringen er skatte- og afgiftsfrie,
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Du aftaler udbetalingsmåden med den råd
giver, der kontakter dig, når udløbstidspunktet nærmer sig.

Denne brochure er en introduktion til
aftalen mellem Codan, SEB Pension,
LEV og din forening. Den indeholder
derfor ikke alle oplysninger om
forsikringerne. Du kan få mere at vide
ved at ringe til din forening.
Kontakt HANDI Forsikringsservice,
og hør om dine muligheder på
36 35 96 40, eller se mere på
handiforsikringsservice.dk.
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Brochuren er udarbejdet
i samarbejde med:

Landsforeningen LEV
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
T 36 35 96 96

HJERNESAGEN
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
T 36 75 30 88

Dansk Epilepsiforening
Store Gråbrødrestrædet 10,1.
5000 Odense C
T 66 11 90 91

Hjerneskadeforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
T 43 43 24 33

Dansk Fibromyalgi-Forening
Lergravsvej 53
2300 København S
T 33 23 55 60

Landsforeningen Autisme
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
T 70 25 30 65
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Foreningsfælleskabet Ligeværd
Vejlbjergvej 8a
8240 Risskov
T 86 20 85 70

NSjældne Diagnoser
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
T 33 14 00 10

Landsforeningen SIND
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
T 35 24 07 50

Spastikerforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
T 38 88 45 75

Nyreforeningen
Herlufsholmvej 37, st. tv.
2720 Vanløse
T 43 52 42 52
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Codan
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
T 33 55 55 55
codan.dk

Få et tilbud allerede i dag. Ring til HANDI
Forsikringsservice på 36 35 96 40.
Dit liv. Dine forsikringer
Vores udvalg af forsikringer gør, at du kan få
den nødvendige dækning til den rigtige pris:
–	
Dit liv er i centrum, når vi rådgiver
om forsikring.
–	
Vi hjælper med gode råd til skade
forebyggelse.
–	
Hvis skaden sker, er vi naturligvis klar med
hurtig og effektiv skadebehandling.

C700767 09.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Vi er medlem af
Garantifonden, der dækker krav om forbrugerforsikringer i tilfælde af konkurs.
Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der
følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

