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En bilforsikring, 
hvor du er i førersædet

Særlige fordele
ved Codan Bil

Bilhenter ved kaskoskader  
– hvis din bil stadig kan køre 
efter uheldet, henter vi den, 
leverer en lånebil og returnerer 
din reparerede bil.*

Lånebil ved kaskoskader  
– vi sørger for en lånebil, mens 
din egen er på vores fordels
værksted efter en kaskoskade.*

Et års ekstra garanti på 
reparation af kaskoskader  
– benytter du et vores fordels
værksteder, får du i alt tre års 
garanti.

Fri reparation af stenslag  
i forruden  
– har du en kaskoforsikring, 
udbedrer vi stenslaget, hvor  
det passer dig bedst.

Mulighed for selvrisikosikring 
– med tilvalget Selvrisikosikring 
slipper du for at betale selvrisiko 
ved fx udskiftning af forruden, 
hærværk og parkeringskader 
(ved påkørsel).**

Med Codan Bil sammensætter du selv din bilforsikring,  
så den passer til dig og din bil – uanset om du er forsikret 
som Trinbilist eller Elitebilist.

Codan Bil er en fleksibel bilforsikring, hvor du selv vælger, hvor omfattende din 
dækning skal være. Du kan vælge at nøjes med den lovpligtige ansvarsforsikring, 
der dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre og deres ting, mens du 
kører din bil. Du kan også vælge en kaskoforsikring, som dækker de fleste skader 
på din bil, eller en delkasko, der dækker udvalgte skader, og som typisk passer til 
dig, der har en lidt ældre bil. Se mere på næste side.

Trinbilist eller Elitebilist?
Som ny bilist bliver du forsikret som Trinbilist. Det betyder, at prisen på din 
forsikring falder år for år, når du kører skadefrit, men stiger, hvis du får en skade.  
Er du over 25 år og har kørt skadefrit i bare tre år med en kaskoforsikring, kan  
du blive Elite bilist.

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

 *  Læs de detaljerede vilkår for lånebil og Bilhenter på codan.dk/bil.
 **  Vi dækker de parkeringsskader, der skyldes, at nogen kører ind i din bil med et motordrevet  

køretøj fx en bil eller knallert (det vil sige ikke indkøbsvogne eller slag fra bildøre).



Codan Bil
Grunddækning

Ansvar Delkasko Kasko

Ansvar. Vi dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre mennesker og deres ting,  
mens du kører. Dækningen gælder også dine medpassagerer.

Færdselsuheld. Vi dækker skader på din bil, hvis du bliver involveret i et færdselsuheld.

Tyveri og hærværk. Du får erstatning, hvis din bil bliver stjålet eller udsat for hærværk. 

Brand. Du får erstatning for skader på din bil, som skyldes brand, eksplosion eller lynnedslag.

Nedstyrtende genstande. Vi dækker, hvis din bil får en skade, fordi den bliver ramt af 
nedstyrtende genstande – fx hvis en gren falder ned og skader bilen.

Psykologisk krisehjælp. Vi tilbyder krisehjælp, hvis dit liv har været i fare under et biluheld, 
som er dækket af din forsikring

Udvalgte services

Bilhenter. Hvis din bil lovligt kan køre videre efter uheldet, henter vi den, leverer en  
lånebil og returnerer din reparerede bil.*

Lånebil. Vi låner dig en bil, mens din egen bliver repareret efter en kaskoskade.* 

Et års ekstra garanti på reparation af kaskoskader. I alt får du tre års garanti.*

Fri reparation af stenslag. Vi udbedrer stenslag i forruden, uanset om du er hjemme  
eller på arbejde.

Mulige tilvalg

Selvrisikosikring. Du slipper for at betale selvrisiko for visse typer skader, fx udskiftning  
af forruden, hærværk, påkørsel af dyr og parkeringskader.**

Vejhjælp. Vi dækker hjælp på stedet, hvis din bil ikke vil starte, eller du går i stå midt på vejen.

Førerplads. Som fører af bilen får du erstatning ved solouheld, dvs. uheld, der ikke  
involverer andre trafikanter.

Afleveringskasko ved leasing. Vi dækker visse kaskoskader på leasede biler, fx en lille bule,  
der konstateres ved aflevering af bilen. 

Trinsikring.*** Du er sikret mod at rykke til et dyrere pristrin efter visse typer skader,  
fx skader på bilens ruder eller skader, der skyldes tyveri eller hærværk.

Udvidet trinsikring***. Du er sikret mod at rykke til et dyrere pristrin uanset typen af skade.

 *  Gælder kun, hvis du benytter et af vores fordelsværksteder. Se mere på codan.dk/bil.
 **  Vi dækker de parkeringsskader, der skyldes, at nogen kører ind i din bil med et motordrevet  

køretøj fx en bil eller knallert (det vil sige ikke indkøbsvogne eller slag fra bildøre).
***  Kun for Trinbilister.

C700902 06.18. 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.

Vi er der, når du har brug for os

Skulle du være så uheldig at komme ud for et færdselsuheld, hjælper vi dig og 
sørger for, at du oplever mindst muligt besvær under og efter uheldet. Du kan 
ringe til os alle hverdage mellem 8 og 16 – og ved akutte skader hele døgnet.


