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Disse udfordringer forventer vores kunder,
vi hjælper med:

Siden 2011 har Codan i samarbejde med Børne
ulykkesfonden afholdt Årets Refleksdag, hvor 
reflekser, designet af bObles, bliver delt ud til børn 
og voksne inden den mørke vintertid. I 2016 falder 
Årets Refleksdag torsdag d. 27. oktober. 

Kesi og Soulland designede 2015  
reflekskollektionen
Rapperen Kesi og modehuset Soulland gik 
sammen om at skabe en showpiece kollektion, 
hvor reflekser var i fokus. Samarbejdet var  
med til at motivere unge og voksne til at bære tøj 

med refleks. Kesis optrådte i kollektionen på sin 
efterårs turné, og både reflekshuen og sweateren 
har været til salg i Soullands webshop samt i 
butikker landet over. Læs mere om samarbejdet 
og se kollektionen på blivset.com.

Årets refleksløb 
Hvert år afholdes der i forbindelse med Årets 
Refleksdag et Refleksløb i Gentofte for både 
voksne og børn. I 2015 deltog 400 løbere.  
Nu kan løbeklubber i hele landet afholde deres 
eget refleksløb. Læs mere på refleksdag.dk. 

C430004 08.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.
Vi tager forbehold for trykfejl.

Hjælp os med at lyse 
Danmark op

Læs, hvad vi har opnået på ansvarlighedsområdet og
vores strategi for 20142016 på codan.dk/csr.

—  Forsikringssvindel
—  Indbrud
—  Brandskader
—  Børneulykker
—  Vandskader i boliger 

(rørskader)
—  Skader forårsaget af 

ekstremt vejr
—    Trafikuheld
—  Kriminalitet
—  Badeulykker
—  Korruption

Vi laver løbende undersøgelser af kundernes 
forventninger og behov, og vi udvikler vores 
ansvarlighedsinitiativer baseret på disse resultater. 
SMSvarslingen ved ekstremt vejr er en af de 
services og produkter, vi har udviklet på baggrund 
af kundernes behov.

som modtager Codans SMS  
vejrvarsling, har brugt den til at 
forberede sig på ekstremt vejr.

som modtager Codans SMS 
varsling, vil anbefale den til andre.

89 % 

87 % 



I Codan ønsker vi at gøre  
en positiv forskel for  

det samfund, vi er en del af.

Vi arbejder for at gøre  
hverdagen mere sikker for  

vores kunder ved at forebygge  
skader og ulykker.

Det kan du se en række  
eksempler på her i folderen.

Forbered dig på skybrud eller storm
Vil du være bedre rustet næste gang, vejret viser
tænder? Så tilmeld dig vores gratis vejrvarsling ved 
at sende en SMS med teksten UVEJR til 1919. Få 
desuden gode råd til, hvordan du kan sikre din bolig 
mod skybrud og storm på codan.dk/skybrud og 
codan.dk/storm.

Stop tyven
Danmark er det land i Europa, der har næstflest 
indbrud pr. indbygger. Hos Codan kan du få op til 
30% rabat på din indboforsikring, hvis du installe
rer tyverialarm og vindueslås. 

Få mere information og se, hvad du ellers  
kan gøre for at undgå ubudne gæster på  
codan.dk/indbrud.

Bliv mere klimasikker og spar 15 %
Codan tilbyder 15% rabat på husforsikringen  
til dig, der installerer en højvandslukker. Ulykker kan forebygges

Hvad kan du gøre for at forebygge, at dit barn 
kommer til skade eller kommer ud for en ulykke?
Se mere på codan.dk/codanbarn.

Få en gratis sikkerhedsboks
Børneulykkesfonden tilbyder en gratis sikkerheds
boks til dit barn eller barnebarn på 69 måneder.  
I boksen får du blandt andet et førstehjælpskit, 
information om forebyggelse af børneulykker og 
et halvt års gratis børneulykkesforsikring fra Codan. 
Se mere på sikkerhedsboksen.dk.

Sikkerhed i børnehøjde
Codan og Børneulykkesfonden står bag lærings
konceptet Sikkerhed i Børnehøjde, som sætter 
fokus på læring om sikkerhed på en aktiv og sjov 
måde. Konceptet anvendes i institutioner. 

Se, hvordan dit barns børnehave kan tilmelde sig 
på bornesikkerhed.dk.

Vi gentager succesen fra sidste år og opfordrer 
alle danskere til at komme med deres idéer, som 
kan hjælpe med at forebygge og mindske skader 
i børnehøjde. Læs mere om konkurrencen på 
codan.dk/ide.

Tæt på dig Børn er det dyrebareste, vi har

Børn skal leve et aktivt liv, hvor de kan udfordre sig  
selv og deres krop. Men det skal foregå i sikre rammer, 
så de ikke kommer til skade.

I 2015 uddelte vi prisen  
Årets Trafikhelt, som gives til 
et barn, der har gjort en særlig 
heltemodig indsats i trafikken.

Få mere at vide. Download vores CSRrapport og læs mere  
om vores ansvarlighedsarbejde på codan.dk/csr. Har du en idé til, 
hvordan vi kan styrke vores ansvarlighedsarbejde? Så skriv til  
bay@codan.dk.


