
Privat
Codan Førerplads

Med Førerplads passer 
du ekstra godt på dig selv, 
når du kører bil

Førerplads dækker bl.a.:

– Svie og smerte
– Varige mén
– Tabt arbejdsfortjeneste
–  Læge- og tandlægebehandling
–  Skader ved ud- og indstigning, fx knæskader.

Førerplads sikrer dig som fører af bilen, hvis du kommer  
til skade ved en soloulykke. 

Hvis der sker dig noget i et trafikuheld, hvor der ikke er andre 
involveret, er du faktisk ikke dækket af din ansvars- og kasko-
forsikring. Det kan komme som en ubehagelig overraskelse i en  
i forvejen ubehagelig situation. Hvis du tilkøber dækningen 
Førerplads til din bilforsikring, er du som fører dækket ved 
 personskader. Så kan du føle dig mere tryg i trafikken. 

Mange biluheld er soloulykker, hvor der ikke er andre biler 
involveret i ulykken, fx hvis du kører i grøften eller ind i et træ. 
Hvis der er andre trafikanter indblandet, er føreren af bilen 
omfattet af modpartens ansvarsforsikring, men sådan er det 
ikke, hvis der ikke er nogen modpart. Her er du som fører stadig 
omfattet af din ulykkeforsikring, men den dækker ikke det 
samme som en modparts ansvars  forsikring. Det er i sådanne 
tilfælde, at du har brug for dækningen Førerplads. 

Har du spørgsmål, så ring på 33 55 55 55  
eller læs mere på codan.dk/bil



C702025 02.17. Codan Forsikring A/S,København V, 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.  
Alle beløb er 2016-indeks.

Sådan er du dækket med Førerplads
Med Førerplads er du sikret for mange af de tab, som normalt 
vil være omfattet af en modparts ansvarsforsikring. 

Det betyder, at Førerplads dækker:
– Svie og smerte.
– Tabt arbejdsfortjeneste.
– Læge- og tandlægebehandling.
– Helbredsudgifter, fx til fysioterapi.
– Overgangsbeløb til efterladte.
– Varige mén.
– Forsørgertab.
– Begravelseshjælp.

Førerplads følger bilen. Hvis du køber Førerplads, og låner din 
bil ud, så vil den, der låner bilen også være dækket. 

Hvis du får erstatning fra en ulykkesforsikring, bliver der ikke 
trukket i de beløb, som du får udbetalt, hvis du har Førerplads. 
Begge erstatninger bliver altså udbetalt fuldt ud. 

Derfor skal du købe Førerplads,  
selvom du har en ulykkesforsikring 

Eksempel med og uden dækningen Førerplads
Peter på 28 år kører galt på en glat vej en aften i februar.  
Han brækker ryggen, og er sygemeldt i 14 måneder. Under 
syge meldingens 90 første dage får han fuld løn. Resten af 
tiden modtager han sygedagpenge. 

Herefter vurderes han at have fået varige mén på 20 % og et 
varigt tab af erhvervsevne på 40 %. Jobbet med årsindkomst 
på 400.000 kr. bliver udskiftet med et skånejob.

Førerplads
Indeks 2017

Uden 
førerplads

Med 
førerplads

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 0 kr. 164.321 kr.

Kompensation for svie og smerte 0 kr. 75.000 kr.

Varigt mén 20 % 0 kr. 172.000 kr.

Tab af erhvervsevne 40 % 0 kr. 1.600.000 kr.

I alt 0 kr. 2.011.321 kr.


