
 

 

Diners Club  
Private VIP Member Ulykkesforsikring  
  
Forsikringsbetingelser nr. 05-007  
gældende fra 1. juli 2013 (Opdateret 1.februar 2019) 
 
Forsikringen er tegnet i Codan Forsikring A/S (Herefter kaldet Codan)  
Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V  
Telefon (+45) 33 55 37 20  
CVR-nr. 10529638  
I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark  
 

Sektion A  
Fælles betingelser Police nr. 5814711376  
Diners Club Private VIP Member – ulykkesforsikring.  
 
1.0 Forsikringen  
1.1 Hvem er omfattet af forsikringen?  
Kortindehaver, dvs. enhver indehaver af et gyldigt Diners Club Private 
VIP Member kort udstedt af Diners Club Danmark.  
 
1.2 Hvor dækkes?  
Forsikringen dækker udelukkende på private ferierejser uden for 
bopælslandet. Der dækkes ikke under erhvervsrejser eller 
kombinerede ferie og erhvervsrejser.  
 
1.3 Forsikringens varighed  
Dækningen for den enkelte rejse træder i kraft på det tidspunkt, hvor 
forsikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads for at påbegynde rejsen og 
ophører ved hjemkomsten til bopælen/ arbejdspladsen. Forsikringen 
ophører, når kortet opsiges.  
 
2.0 Forsikringsgiver og forsikringstager  
Forsikringstager: Diners Club, Danmark, 
filial af SEB Kort Bank AB,  Sverige 
Bernstorffsgade 50, DK-1577 København V  
Telefon (+45) 36 73 73 73 
CVR-nr. 25804759 
 
Forsikringsgiver: Codan Forsikring A/S  
(Herefter kaldet Codan)  
Gammel Kongevej 60  
DK-1790 København V  
Telefon (+45) 33 55 37 20  
CVR-nr. 10529638  
 
3.0 Anmeldelse af skade  
Ved enhver skade skal skadeanmeldelsen udfyldes med nøjagtige 
oplysninger om skadeforløbet og sendes til Codan.  
 
Anmeldelsesblanket kan findes på www.dinersclub.dk.  
 
Forsikrede/sikrede har oplysningspligt til selskabet om alle 
informationer, der kan belyse sagen og er herunder forpligtet til at 
udfærdige og levere dokumenter herunder sygejournaler, regn-
skabsmateriale og kontoudskrifter m.v., samt oplyse om eventuel 
forsikring i andet selskab. Selskabet er berettiget til at indhente 
oplysninger hos enhver læge, der har behandlet forsikrede.  

Ved anmeldelse af skade bedes følgende oplyst:  
 Fulde navn, kortnummer på Diners Club Private VIP Member kort.  
 Sted og telefonnummer hvor forsikrede kan træffes.  

 En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den 
ønskede hjælp.  

 
Obduktion:  
Selskabet har ret til at lade forsikrede undersøge  
af en af selskabet udpeget læge, ligesom selskabet  
ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion.  
Selskabet betaler omkostningerne.  
 
3.1 Udbetaling  
Erstatning udbetales, så snart selskabet har modtaget de oplysninger, 
som selskabet anser for nødvendige til at fastslå selskabets 
forpligtigelse og erstatningens størrelse. Udbetaling af erstatning sker 
til den forsikredes konto, som skal påføres skadeanmeldelsen.  
 
I tilfælde af dødsfald sker udbetalingen til begunstigede. Begunstigede 
er, hvis intet andet er meddelt Codan skriftligt, nærmeste pårørende. 
Ved nærmeste pårørende forstås forsikredes ægtefælle, eller hvis 
forsikrede ikke er gift, fast samlever med hvem forsikrede har haft 
fælles bopæl i mindst 6 måneder. Hvis forsikrede ikke har 
ægtefælle/samlever eller børn, er  forsikringssummen ved dødsfald 
begrænset til DKK 12.000,00. Begunstigelse af ægtefælle bortfalder 
ved separation, medmindre andet er meddelt Codan skriftligt.  
 
4.0 Generelle undtagelser  
Forsikringen omfatter ikke skader/begivenheder, der skyldes:  

A. Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom 
sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde.  

B. Sikredes handlinger med forsæt, grov uagtsomhed, under 
selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller 
andre giftstoffer samt ved misbrug af medicin, med mindre det 
kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed.  

C. Deltagelse i kriminelle handlinger.  
D. Deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar.  
E. Deltagelse eller træning i farlig sport, herunder, men ikke 

begrænset til: cykelløb eller hestevæddeløb, boksning, karate og 
lignende kampsport, elastikspring, paragliding (faldskærm efter 
båd), hanggliding (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, 
svæveflyvning, rafting, bjerg- bestigning (hvortil der benyttes 
særligt klatre- eller bjergbestigningsgrej), dykning (når der 
benyttes andet udstyr end snorkel, dykkermaske og 
svømmefødder), klatring og rapelling på mur. Dog dækkes 
deltagelse i firma- og personaleforenings- arrangementer, (team-
building m.m.), som bliver afholdt under vejledning af sagkyndig 
instruktør jf. ovenstående. 

F. Deltagelse i professionel sport samt træning til og deltagelse i 
motorløb af enhver art.  

G. Deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser (dvs. ekspeditioner 
til områder, hvor lokale, offentlige myndigheder kræver speciel 
tilladelse til at opholde sig), storvildt-jagt (storvildtjagt defineres 
som jagt på rovvildt og andre dyr med en forventet vægt på over 
200 kg).  

H. Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller 
passager under kørsel på motorcykel eller scooter.  

I. Forsikringsbegivenheder, der rammer sikrede som besæt-
ningsmedlem under flyvning i luftfartøjer.  

J. Skader i forbindelse med udførelse af erhvervsarbejde.  
K. Rejser i bopælslandet.  

 
5.0 Krigs- og atomskader  
Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, 
krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige 
uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes militær nedkæmpning af 
førnævnte situationer ikke være dækket.  



 

 

 
Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold, som nævnt ovenfor 
indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for 
bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud.  
Erstatningspligten er dog betinget af,  
 at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet 

befinder sig i en af de ovennævnte situationer og  
 at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, og  
 at konflikten ikke omfatter udledning af biologisk- og kemiske 

stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv 
bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner eller 
som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg.  

 
6.0 Dobbelt forsikring  
Dobbeltforsikring gøres ikke gældende.  
 
7.0 Overdragelse af erstatningskrav  
Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte  
eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.  
 
8.0 Regres  
Efter udbetaling af erstatning indtræder selskabet i alle forsikredes 
rettigheder. Dette gælder også i relation til krav rejst mod flyselskaber 
på baggrund af EU forordninger.  
 
9.0 Ankenævn for forsikring  
Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede og Codan om 
forsikringens dækning eller betingelser, og forsikrede ikke kan opnå et 
tilfredsstillende resultat efter fornyet henvendelse til Codan, kan der 
klages til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet skal 
indsendes på et særligt klageskema, der kan fås ved henvendelse til 
Ankenævnet eller Forbrugerrådet. Ankenævnet kan kun behandle  
klagen, hvis forsikrede betaler et gebyr.  
 
Ankenævnets adresse er:  
Ankenævnet for Forsikring  
Anker Heegaards Gade 2  
DK-1572 København V  
Tel. +45 33 15 89 00  
 
10.0 Værneting og lovvalg  
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved 
danske domstole.  
 

Sektion B  
1.0 Hvad dækker forsikringen?  
Forsikringen inkluderer følgende dækninger:  
A. Ulykkestilfælde (2.0)  
 
2.0 Ulykke  
2.1 Hvad dækkes?  
Forsikringen dækker erstatning for varigt mèn og dødsfald samt 
tandskader, som følge af ulykkestilfælde opstået under ferierejsen.  
 
2.1.1 Ved ulykkestilfælde forstås:  
En pludselig udefra kommende påvirkning af legemet, som har 
påviselig beskadigelse af dette til følge, og som sker tilfældigt og 
uafhængigt af skadelidtes vilje. Ved beskadigelse af forsikredes arme 
og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en 
påviselig beskadigelse af legemet til følge.  
 
2.2 Forsikringen dækker ikke:  
 Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om syg-

dommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde.  
 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom.  

 Forværring af ulykkestilfælde, der skyldes tilstedeværende eller 
tilfældigt tilstødende sygdom.  

 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et 
ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen.  

 Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af Codan.  
 
Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt. 4.0.  
 
2.3 Dækningsomfang er begrænset som følger:  
Selv om samme person er dækket i henhold til flere forskellige 
kreditkort udstedt af Diners Club, er forsikringsgivers samlede 
erstatningspligt under ulykkesforsikringen begrænset til DKK 
10.000.000 ved dødsfald og DKK 10.000.000 ved invaliditet, hvortil 
kommer eventuelle tillæg ved erstatning for invaliditet.  
 
2.4 Erstatning ved dødsfald  
Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død inden for et 
år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat 
for dødsfald.  
 Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning 

for varigt mén, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen ved 
dødsfald.  

 Med mindre andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales 
forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende som defineret 
i forsikringsaftalelovens § 105, dvs. til den efterladte ægtefælle 
eller registrede partner, eller hvis afdøde er ugift, separeret, 
fraskilt, enke eller enkemand til afdødes arvinger i henhold til 
testamente eller efter arveloven.  

 Forsikrede kan træffe anden bestemmelse om, hvem der skal 
være begunstiget. En sådan bestemmelse skal meddeles 
selskabet skriftligt og bekræftes over for forsikrede. Efterlades 
hverken arvinger eller særligt begunstigede, sker ingen 
udbetaling.  

 For skadelidte personer under 18 år udbetales ved dødsfald DKK 
25.000,- til den eller de personer, der har forældremyndigheden 
over den pågældende.  

 
2.5 Forsikringssummer ved dødsfald  
DKK 200.000 - for personer under 75 år  
DKK 100.000 – for personer over 75 år  
DKK 25.000 – for børn under 18 år. 

2.6 Erstatning ved varigt mèn  
Hvis et ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5%, 
udbetales mèngradserstatning. Erstatningen fastsættes så snart 
ulykkens endelige følger kan bestemmes – dog senest 3 år efter 
ulykken.  
 Mèngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på 

grundlag af skadens medicinske art og omfang. Fastsættelsen 
sker uden hensyntagen til skadelidtes erhverv. Erstatningen udgør 
den til méngraden svarende procent af den på ulykkestidspunktet 
gældende forsikringssum.  

 Mèngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke 
overstige 100%.  

 Et bestående varigt mèn giver ikke ret til erstatning og kan ikke 
bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådan mèn 
ikke havde været til stede.  

 Mèngradens størrelse skal, hvis forsikrede eller selskabet 
forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen, hvis 
afgørelse er bindende for begge parter. Omkostningerne herved 
bæres af Codan.  
 

2.7 Forsikringssummer ved 100% varigt mèn  
DKK 200.000 for personer under 75 år  
DKK 100.000 for personer over 75 år  
 
 
 



 

 

2.8 Tandskade som følge af et ulykkestilfælde  
Forsikringen dækker udgifter til tandbehandling som følge af et 
ulykkestilfælde, herunder også tyggeskader*, som indtræder på 
ferierejsen med op til DKK 10.000, således at forsikringen dækker de 
første DKK 5.000 uden egen andel samt herefter dækkes 50% af 
yderligere udgifter op til DKK 10.000. Ved tandskader sket på rejsen, 
skal tandbehandlingen påbegyndes i udlandet, men afsluttende 
behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet.  
* Ved tyggeskader forstås en tandskade, forårsaget af et uventet 
fremmedlegeme, i form af en hård genstand i fødevarer.  
 
 
 

Pakkerejse  
En pakkerejse er, jf. Lov om pakkerejser § 2 (lov nr. 472 af 30.6.1993), 
defineret som:  
Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst 2  
af følgende elementer, såfremt de af arrangøren  
udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og  
sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en  
varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:  
1. Transport,  
2. Indkvartering,  
3. Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til 

transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af 
pakkerejsen.  

 

 


