Privat
Sikringsløsninger

Er dit hjem sikret mod
ubudne gæster?
Få et gratis sikkerhedstjek
Dit hjem skal være et trygt og godt sted for dig og din familie.
Derfor tilbyder vi dig et sikkerhedstjek af hele din bolig – gratis
og uforpligtende.*

Vi samarbejder med alarmspecialisten Verisure, som vil lave
sikkerhedstjekket hos dig. Du får en grundig gennemgang af
dit hjem og rådgivning om, hvordan du skaber tryghed både
udvendig og indvendig.

Udvendig gennemgang

Indvendig gennemgang

Hoveddøren
Låse og anden relevant sikring:
– 1 eller 2 låse
– 5- eller 6-stiftet lås
– Er låsen godkendt?

Brandsikring
Brandsikring af dit hjem:
– Røgalarmer
– Flugtvejsplan
– Brandslukkere.

Vinduer
Sikring af vinduer:
– Envejsskruer
– Barrer og hasper.

Vandskade og fugt
Om indtrængning af vand, luftfugtighed
og temperatur:
–	Gennemgang af “svage” steder som afløb,
kælderdøre, e.l.
– Ventilation af rummene.

Andre døre
Sikring af kælderdøre, skydedøre, dør til skur, o.l.:
– Låse
– Forstærkninger ved karmen
– Lyssensorer bag huset.
Nabohjælp
Om at sikre din bolig bedst muligt, når du er
ude at rejse.

Alarmsikring
Sådan sikrer du dit hjem optimalt med alarm:
–	Gennemgang af boligen med henblik på
sammensætning af et alarmsystem
– Tilbud på et alarmsystem.

* For at få et Verisure sikkerhedstjek skal du samtidig have et tilbud på en Codan hus- eller en indboforsikring.
Du kan også få tjekket, hvis du allerede har en indbo- eller husforsikring hos Codan.
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Spænd ben for tyven og få rabat
på din indbodækning
Danmark har en kedelig rekord
Desværre indtager vi førstepladsen for indbrud i Skandinavien.
En af årsagerne er, at vi er for dårlige til at sikre vores hjem.
Den gode nyhed er, at du relativt nemt kan sikre sit hjem bedre
mod indbrud. Med alarm og sikring af vinduer og døre, kan du
“spænde ben” for tyven, så han ikke kan komme ind – eller giver
op på forhånd.

Du får rabat uanset hvilken alarmudbyder, du bruger. Men
vælger du Verisure, kan du få et gratis sikkerhedstjek og et
alarmsystem til en særlig god pris. Du kan læse mere om
alarmsystemet på codan.dk/verisure.
Spar 30 % med alarm og sikring af vinduer samt døre
Vinduer og terrassedøre er nogle af indbrudstyvens foretrukne
indgange. Vil du sikre dit hjem ekstra godt, kan du derfor
overveje at kombinere din alarmløsning med vindues- og
terrassedørssikring. Så giver vi dig en samlet rabat på 30 %**
på din indbodækning. Læs mere på codan.dk/lindrucker.

Spar 20 % med alarm
Jo bedre du sikrer dit hjem, jo lavere er risikoen for indbrud.
Derfor giver vi dig 20 % rabat** på din indbodækning, hvis du
får installeret alarm.

Vil du have mere at vide om, hvordan du sikrer dit
hjem og får rabat? Spørg din assurandør, eller ring
til os på 33 55 56 70.
** Du kan opnå rabat på din indbodækning med en indbosum på max 3.000.000 kr., hvis du har: Tyverialarm med magnetkontakt på indgangsdør. Minimum en PIR-detektor
(rumdetektor) pr. etage inkl. Kælder, hvis der kan opnås adgang til kælderen udefra gennem fx vindue eller dør. PIR-detektor i rum, hvor der opbevares særlige private
værdigenstande, hvis genstandene udgør en samlet værdi på mere end 200.000 kr. Signaltransmission til godkendt kontrolcentral med aftale om vagtudrykning. For at
opnå 30 % rabat på din indbodækning skal du have installeret en lås pr. vindue eller terrassedør – eller to glaslistesikringer pr. vindue eller dør, når installering af lås ikke
er muligt. Antallet af produkter vil variere fra bolig til bolig.
C700924 02.17. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster
og forsikringsbetingelser. Du kan se de fulde forsikringsbetingelser på codan.dk.

