Privat
Codan Barn

Forsikringer til det
vigtigste i dit liv
Codan Barn-forsikringerne giver økonomisk hjælp, så du
kan fokusere på dit barn, hvis der skulle ske noget alvorligt.
Hvis et barn kommer til skade, er økonomien det sidste, man som forælder vil
tænke på. Men mange forældre tror, at deres børn er bedre forsikret, end de
rent faktisk er. Derfor har vi lavet Codan Barn-forsikringerne, så du er sikret
økonomisk støtte, hvis dit barn kommer ud for en ulykke eller skal indlægges.
Et eksempel – David, 5 år og kræftramt
David har gennem noget tid været meget sløv og træt. Han har også mistet
appetitten. Efter en række undersøgelser hos familiens egen læge og på
hospitalet finder lægerne ud af, at David har leukæmi. Han bliver indlagt på
hospitalet til behandling med kemoterapi. På grund af behandlingen kan han
ikke komme tilbage til skolen, men må passes hjemme.
Udbetaling med Codan Barn Udvidet
Hospitalskompensation i syv dage (300 kr. pr. dag)
Pasning i hjemmet efterfølgende i 220 dage (300 kr. pr. dag)

2.100 kr.
66.000 kr.

Udbetaling ved diagnose af kritisk sygdom

150.000 kr.

I alt

218.100 kr.

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

Codan Barn
fås i to udgaver
1
Codan Barn Basis,
som er en ren ulykkesforsikring.

2
Codan Barn Udvidet,
som er en kombineret ulykkesog sygdomsforsikring.
Desuden findes der en række
tilvalgsmuligheder, fx dobbelt
erstatning ved varigt mén over
30 %, strakserstatning og
tandskade.

Med Codan Barn får I hjælp i en svær hverdag
En undersøgelse blandt 60.000 børn* viser, at børn og voksne tænker
forskelligt, når det kommer til sygdom og ulykke. Hvor de voksne bekymrer sig
om behandlingen og om, hvordan det skal gå, tænker børnene først og fremmest
på, at de ikke kan være sammen med deres mor og far, hvis de
skal på hospitalet.
Derfor giver Codan Barn Udvidet fx en kompensation på 300 kr. om dagen i op
til et år, når et barn er indlagt eller skal plejes i hjemmet. Det gør det lettere for
forældre at tage fri fra arbejde og fokusere på barnet.

Codan Barn
Grunddækning

Basis
Dækker ved
ulykke

Erstatning ved varigt mén fra 5 %
Ekstra erstatning ved mén over 40 %
Erstatning på 150.000 kr. ved kritisk sygdom
Krisehjælp
Genoptræning
Kompensation ved indlæggelse eller pleje i hjemmet
(300 kr. pr. dag i op til et år)

Udbetaling af 40.000 kr. ved dødsfald

Tilvalg
Strakserstatning fx ved brud på 1 % af forsikringsummen
Tandskader inkl. tyggeskader
Dobbelt erstatning ved varigt mén over 30 %

* Kilde Vibeke Manniche, kommunallæge, ph.d
C700885 11.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold
og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se de fulde betingelser på codan.dk.

Udvidet
Dækker ved
ulykke

Dækker ved
sygdom

