
Privat
Codan Personulykke

Sikkerhed for  
dig og dine

Særlige fordele
Codan 
Personulykke

Psykologhjælp er dækket  
– vi dækker udgifter til psykolog 
eller psykiater, hvis dit liv har 
været i fare.

Behandling er inkluderet   
– vi dækker udgifter til 
helbredende behandling hos 
kiropraktor eller fysioterapeut 
efter en ulykke. 

Tilvalget Tandskade inkluderer 
tyggeskader 
– vi dækker din tandbehandling, 
hvis dine tænder bliver 
beskadiget ved en ulykke eller 
en tyggeskade.

Tilvalget Strakserstatning 
sikrer hurtig udbetaling
– du får udbetalt  erstatnings
beløbet med det samme. 
Udbetalingen er ikke afhængig 
af, om du senere får tilkendt 
erstatning for varigt mén.

Tilvalget Farlig sport dækker 
sportsskader – du får erstatning, 
hvis du kommer til skade, mens 
du dyrker fx kampsport.

Med en ulykkesforsikring fra Codan er du sikker på at få 
økonomisk erstatning, hvis uheldet er ude, og du kommer 
alvorligt til skade. 

Ulykkesforsikringen dækker, hvis du får et varigt mén efter en ulykke. Codan  
Personulykke er en fleksibel forsikring, du kan sammensætte på den måde,  
der passer bedst til dig. Du bestemmer selv, om du vil forsikres for en méngrad  
på 5 eller 10 %, og du vælger selv din invaliditetssum.

Heltidsdækning eller fritidsdækning?
Derudover skal du beslutte om du har brug for heltids eller fritidsdækning.  
Det afhænger bl.a. af dine arbejdsforhold og dine fritidsaktiviteter. Vi anbefaler 
som udgangspunkt, at du tegner en heltidsdækning – så er du dækket døgnet 
rundt, uanset om du er selvstændig eller lønmodtager, og du undgår gråzoner i 
forhold til, hvornår der er tale om en arbejdsskade. Fritidsdækningen passer til 
dig, der som lønmodtager minimum arbejder 30 timer, kun ønsker at være dækket 
i din fritid og ikke deltager i aktiviteter, der kan sidestilles med ulønnet arbejde.

Individuel dækning
Ulykkesforsikringen dækker kun dig. Husk derfor, at du skal forsikre alle i hus
standen. Har du børn under 18 år, anbefaler vi fx Codan Barn Udvidet, som både 
dækker ved ulykke og sygdom.

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



Codan Personulykke
Grunddækning

Erstatning ved varigt mén
Du får erstatning, hvis du bliver varigt invalideret. Du vælger selv, om du vil have udbetalt erstatning ved varigt 
mén på 5 eller 10 %. Erstatningens størrelse afhænger af méngrad og din valgte invaliditetssum. 

Psykologhjælp
Vi dækker op til 12 behandlinger hos en psykolog eller en psykiater efter en ulykke, hvor dit liv har været  
i fare – dog maks. 20.000 kr.

Udgifter til behandling
Vi dækker udgifter til helbredende behandling hos fx kiropraktor eller fysioterapeut efter en ulykke med 
op til 2 % af forsikringssummen, så længe du er henvist af din egen læge. 

Mulige tilvalg

Strakserstatning
Du får udbetalt 1 % af forsikringssummen med det samme ved en lang række skader – fx brudskade og overrevet korsbånd.

Tandskade inklusive tyggeskader
Du får dækket din tandbehandling, hvis dine tænder bliver beskadiget ved en ulykke. Og som noget unikt dækker  
vi også tyggeskader.

Farlig sport
Du får erstatning, hvis du kommer til skade, mens du dyrker farlig sport som fx motorsport, kampsport eller rappelling.

Dobbelterstatning
Du får dobbelterstatning ved en méngrad på 30 % eller mere.

Død
Hvis du dør efter en ulykke, vil dine efterladte få udbetalt den sum, du har valgt på forsikringen.

C700904 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.

Så én ulykke ikke bliver til flere

Vores ulykkesforsikring kan sikre, at du ikke også skal bekymre dig om din 
økonomi, hvis du kommer ud for en ulykke. Det kan derfor godt betale sig at 
overveje, hvordan du ønsker at være dækket. 

Vi har gjort det muligt at tilpasse Codan Personulykke til det liv, du lever,  
gennem en række tilvalg – fx tandskadedækning, dobbelterstatning og  
dækning af skader ved farlig sport.


