Privat
Codan Hus

Et sikkert tag
over dit hoved
Codan Hus er forsikringen til dig, der er husejer.
Den dækker ved brand eller storm og kan købes til både
dit helårshus og dit fritidshus.
Brand eller storm kan gøre stor skade på dit hus, og det kan være både dyrt og
tidskrævende at reparere. Det sker heldigvis sjældent – men skulle uheldet være
ude, er du godt sikret med Codan Hus.
Passer til dine behov
Du kan købe forsikringen til både dit helårshus og dit fritidshus. Den dækker
altid ved brand, lynnedslag og storm. Derudover kan du købe en række tilvalgs
dækninger, så du kan sammensætte en forsikring, der dækker netop dit behov.

Særlige fordele
ved Codan Hus
Genhusning i op til 18 måneder
– vi sørger for, at du har et sted
at bo, hvis jeres hjem bliver
ubeboeligt pga. en skade.
Beboet kælder er dækket
– forsikringen dækker også
værelser i kælderen, selvom den
ikke er godkendt til beboelse.
Tilvalget Udvidet vandskade
dækker bredt
– du får erstatning, hvis det fx
drypper fra synlige rør, eller
dit hus bliver ramt af fygesne
(kun for helårshus).
Tilskud til udbedring af
kosmetiske forskelle
– med tilvalgene Glas og
kumme samt Rør og kabel får
du udbedret de kosmetiske
forskelle efter en skade (kun for
helårshus).

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

Tilvalget Pludselig skade
dækker ved udlejning
– du får erstatning, hvis din lejer
stjæler eller ødelægger noget i
huset (kun for fritidshus).

Fleksibel dækning, der passer til dig
Mennesker er forskellige, og det er deres huse også. Med vores solide grunddækning er du godt hjulpet, hvis der skulle ske skade på dit hus – derudover
kan du vælge de ekstra tilvalg, der er relevante for dig. Så er du sikker på,
at dit hus er forsikret, som det skal.

Codan Hus
Grunddækning
Brand
Vi dækker små og store brandskader på huset, elskader på visse hvidevarer samt følgeskader
som fx vandskader fra brandslukning.
Bygningskasko
Vi dækker tyveri og hærværk af byggematerialer samt skader ved storm, skybrud, snetryk,
indbrud, husejeransvar, retshjælp og andre pludselige skader.
Skader som skyldes dyr
Vi dækker skader på bygninger, der anvendes til beboelse, hvis skaden skyldes gnavere,
rovdyr og fugle.
Genhusning
Du og din familie kan blive genhuset i op til 18 måneder efter en større akut skade på jeres hus.

Tilvalg
Glas og kumme
Du får dækket skader på glas, glaskeramiske kogeplader, wc-kummer og badekar.
Insektskade
Du får erstatning, hvis insekter gør så stor skade, at det er nødvendigt at udskifte
eller forstærke træet i huset.
Svamp og råd
Vi dækker dine udgifter til skader på træværk, der bliver angrebet af svamp eller råd,
såfremt huset er ordentligt vedligeholdt.
Rør og kabel
Vi dækker skader på skjulte rør og kabler (fx de rør og kabler der løber i væggene og gulvet).
Stikledning
Du får dækket skader på husets stikledning, dvs. de rør, der løber fra husets yderside
til hovedledningen.
Udvidet vandskade
Du får erstatning for vandskader, der skyldes, at det drypper fra synlige rør, opstigende
kloakvand og grundvand, eller at der trænger fygesne eller regn ind i huset.
Indbo i fritidshus
Vi dækker indboet i dit fritidshus.
Pludselig skade i fritidshus
Du får erstatning for tyveri og hærværk under udlejning og for skader, der opstår pludseligt
– fx hvis du taber noget tungt på et glasbord, og det går i stykker.

C700903 02.17. 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.
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