Privat
Codan Familie 50+

Tryghed hjemme
og på rejsen
Codan Familie 50+ er en indbo- og ansvarsforsikring
med indbygget rejseforsikring, der er udviklet specielt
til dig over 50 år.
Med forskellige livsaldre følger forskellige behov. Derfor har vi udviklet Codan
Familie 50+, som er en kombineret indbo- og ansvarsforsikring med indbygget
verdensrejseforsikring for dig, der er fyldt 50 år. Udover indbo og ansvar
indeholder forsikringen bl.a. retshjælp, hjælp ved identitetstyveri og psykologisk
krisehjælp. Og med vores valgfrie tilvalgsdækninger kan I sammensætte en
forsikring, der passer til netop jeres familie.
Dækker hele familien
Codan Familie 50+ dækker dig selv, din husstand, eventuelt fastboende au pair
samt hjemmeboende og udeboende børn, indtil de fylder 21 år.*
Rabat til medlemmer af Ældresagen
Er du medlem af Ældresagen, har du mulighed for at få op til 10 % rabat på dine
forsikringer i Codan.
* Gælder ikke, hvis de lever i fast parforhold eller har fastboende børn.

Særlige fordele
Codan Familie 50+
Verdensrejseforsikring
inkluderet – hele husstanden er
dækket på private ferierejser i
op til 60 dage. Dækningen
gælder også jeres børnebørn,
hvis de rejser sammen med jer.
Ubegrænset dækning af
værdigenstande
– vi dækker ubegrænset inden
for forsikringssummen, hvis du
får stjålet smykker, guld og sølv
ved indbrud i hjemmet.
Identitetstyveri
– vi hjælper dig, hvis andre fx
optager lån i dit navn.
Mulighed for at tilkøbe
Pludselig skade – vi giver dig
erstatning for pludselige
skader. Det kan fx være, hvis du
taber din mobiltelefon.

Find mere information og detaljerede vilkår på
codan.dk/indbo eller ring til os på 33 55 55 55

Mulighed for at tilkøbe
dækning af briller – vi dækker,
hvis nogle af husstandens
briller går i stykker eller bliver
væk. Dækningen er uden
selvrisiko og gælder alle briller
med styrke – også solbriller.

Vi dækker det, der betyder mest
Rejser I til fjerne egne med børnebørnene, eller har I det bedst alene på båden?
Er hunden jeres et og alt? Familiens forsikringer skal passe til det liv, I lever.
Derfor har vi skabt en række tilvalg til Codan Familie 50+, så I er sikre på at have
dækket det, der betyder mest for jer.

Codan Familie 50+
Grunddækning
Indbo
I får erstattet ejendele, der bliver stjålet eller ødelagt ved fx brand, hærværk, vand- eller stormskade.
Ansvar
Vi dækker, hvis et medlem af din husstand kommer til at gøre skade på andre eller deres ting.
Retshjælp
Vi dækker en del af dine udgifter ved visse private retssager, fx om private lejeforhold.
Verdensrejseforsikring
Vi dækker bl.a. behandling og evt. hjemtransport, hvis du eller andre i husstanden bliver syge eller kommer til skade på rejsen.
Og vi giver jer fx også en erstatningsrejse, hvis én eller flere af jer bliver ramt af akut sygdom i mere end halvdelen af ferien.
Identitetstyveri
Vi sørger for hjælp og rådgivning, hvis du bliver udsat for identitetstyveri.
Psykologisk krisehjælp
Vi dækker op til 10 timers psykologhjælp ved fx brand eller hjemmerøveri.
Akut taxakørsel
Vi betaler din taxa til nærmeste skadestue eller hospital ved akut skade eller sygdom.

Tilvalg
Cykel
Vi dækker alle husstandens cykler ved tyveri, så længe de er låst med en godkendt lås.
Du får også erstatning, hvis cyklen bliver skadet, fordi nogen prøver at stjæle den.
Glas og kumme
Du får erstatning for skader på glas, glaskeramiske kogeplader, wc-kummer og badekar.
Udvidet rejse
Vi dækker aflysning af privat ferierejse pga. egen sygdom, ulykke eller dødsfald i familien. Vi dækker også,
hvis du er nødt til at afbestille din rejse, fordi dine medrejsende bliver syge eller kommer til skade.
Elektronik
Vi dækker pludselige skader eller funktionsfejl på husstandens elektriske apparater i op til fire år fra købsdatoen.
El-skade
Vi dækker skader på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater efter fx kortslutning.
Briller
Du får dækket alle husstandens briller med styrke, også solbriller, uanset om brillerne går i stykker
eller bliver væk – og helt uden selvrisiko.
Pludselig skade
Vi dækker skader, der sker pludseligt – fx hvis du taber en dyr vase, så den går i stykker.
Sportsudstyr
Vi dækker det meste sportsudstyr, som bliver beskadiget, mens du dyrker sport, fx udstyr til cykling eller ridning.
Hund ansvar
Vi dækker, hvis din hund gør skade på personer eller deres ejendele.
Hund sygdom og tilskadekomst
Vi betaler udgifter til fx dyrlæge, hvis din hund bliver syg eller kommer til skade i en ulykke.
Hund liv
Du får erstatning, hvis din hund dør af sygdom eller i en ulykke. Især relevant, hvis du har en dyr jagt- eller avlshund.

C700715 02.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl. Vi dækker med de forbehold og undtagelser,
der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se de fulde betingelser på codan.dk.

