
Ordentligt forberedt, 
ordentligt forsikret



Vi er her, når du har brug for os 

–  Vi sidder klar 24 timer i døgnet ved  
akutte skader på 33 55 55 55.

–  Du kan nemt anmelde din skade 24 timer  
i døgnet på codan.dk.

–  Du kan følge din skade online.

–  Få hjælp af vores certificerede håndværkere, 
fordelsværksteder og nøje udvalgte 
leverandører ved en skade.

–  Vi hjælper dig med gode råd til, hvordan  
du kan begrænse skaden mest muligt.

Ingen kan forudse livets små og store 
udsving i en verden, der udvikler sig 
hurtigere end nogensinde. Men hvis du  
er ordentligt forberedt, får du hurtigere  
din hverdag tilbage.

Som kunde i Codan får du målrettet hjælp 
og rådgivning, der forebygger og 
reducerer risikoen for skader. Er uheldet 
alligevel ude, hjælper vi dig hurtigt, nemt 
og effektivt videre.
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Det skal vi tale om i dag:

– dine forventninger til mødet
– dine forsikringsbehov
– gennemgang af vores produkter
– præstentation af løsning til dig
– du bliver kunde hos os
– du anbefaler os til andre.

Dit liv, 
din forsikring

Få rabat med vores  
samarbejdspartnere
Er du medlem af Ældre Sagen eller Business Danmark, 
får du automatisk ekstra rabat, når du samler dine 
forsikringer hos os – ud over vores generelle samlerabatter. 

Læs mere om rabatter og fordele  
hos vores samarbejdspartnere på  
codan.dk/rabat



Husforsikring
Det værste er ikke, at ting går galt.
Det er at være uforberedt.

Mulige tilvalg

  Glas og sanitet
  Vi dækker skader på glas, glaskeramiske kogeplader, 

wc-kummer og badekar. Uanset hvilken selvrisiko du har 
valgt, er der 0 kr. i selvrisiko. 

  Svamp, insekt og råd
  Vi dækker dine udgifter til skader på træværk, der bliver 

angrebet af svamp, insekter eller råd, hvis huset er ordentligt 
vedligeholdt.

  Skjulte rør og kabler
  Vi dækker skader på skjulte rør og kabler, fx de rør og 

kabler, der løber i væggene og gulvet.

  Stikledning
  Vi dækker skader på husets stikledninger, dvs. de rør,  

der løber fra husets yderside til hovedledningen, og 
fællesledninger, du har vedligeholdelsespligten for.

  Udvidet vand
  Du får erstatning for følgeskader på dit hus, der skyldes,  

at det drypper fra synlige rør, opstigende kloakvand  
og grundvand, eller at der trænger fygesne eller regn ind  
i huset. Vi dækker også udgifter til tab af vand.

  Udvidet hus og have
  Vi dækker ved bl.a. tyveri og hærværk på byggematerialer 

og haveanlæg, funktionsfejl på fx hårde hvidevarer og 
skader forvoldt af fx gnavere, rovdyr m.m. Du får 60 %  
i tilskud til udbedring af kosmetiske forskelle efter en 
dækningsberettiget skade i fx badeværelset.

  Ferieudlejning
  Du får erstatning, hvis din lejer stjæler eller ødelægger 

noget i huset.
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Codan Hus

  Grunddækning 

 – Brand

  Kasko (udvalgte dækninger)

 – Storm – Skybrud, tøbrud og snetryk – Pludselig skade 

 – Retshjælp – Hus- og grundejeransvar – Krisehjælp

Oplysninger om din husforsikring

Selvrisiko kr.



Hvis en skade skal dækkes af  
flere forsikringer, fx din hus- og 
indboforsikring, betaler du kun  
én selvrisiko – den højeste. 
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Særligt til dig med fritidshus
Du kan forsikre dit fritidshus på samme  
måde som dit hus:

  Grunddækning

  Kasko 

Mulige tilvalg

  Glas og sanitet

  Svamp, insekt og råd

  Skjulte rør og kabler

  Stikledning

  Udvidet vand

  Udvidet hus og have

  Ferieudlejning

Særlige tilvalg til fritidshus

  Sumløs indbo
  Vi dækker indboet i dit fritidshus.

  Udvidet indbo
  Mulighed for erstatning for pludselige skader  

på indboet samt køle- og dybfrostskader efter  
tilfældig strømafbrydelse i dit fritidshus.  
Vi dækker også pludselige skader på indboet  
under flytning til anden adresse.



Indboforsikring
Hurtig og målrettet hjælp,
hvis hverdagen spænder ben.
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Mulige tilvalg

  Glas og sanitet*
  Du får erstatning for skader på glas, glaskeramiske 

kogeplader, wc-kummer og badekar. Uanset hvilken 
selvrisiko du har valgt, er der 0 kr. i selvrisiko.

  Cykel
  Vi dækker alle husstandens cykler ved tyveri, så længe de  

er låst med en godkendt lås. Du får også erstatning, hvis 
cyklen bliver skadet, fordi nogen prøver at stjæle den.

  Udvidet cykel
  Her dækker vi alle husstandens cykler, hvis de fx bliver 

ødelagt i forbindelse med et cykelstyrt.

  Pludselig skade
  Vi dækker pludseligt opståede skader, som sker helt 

tilfældigt, fx hvis du vælter en lampe ved et uheld.

  Elektronik
  Vi dækker pludselige skader eller funktionsfejl på 

husstandens elektriske apparater. De første fire år afskriver 
vi ikke værdien af dit elektronik.

  Briller og høreapparat
  Du får erstatning, hvis dine briller eller dit høreapparat får 

pludselige skader eller bliver væk.

  Udvidet vand
  Du får dækket følgeskader på dit indbo, der skyldes,  

at det drypper fra synlige rør, opstigende kloakvand og 
grundvand, eller at der trænger fygesne eller regn ind  
i din bolig.

  Hest ansvar
  Lovpligtig forsikring til dig med hest. Du er dækket, hvis din 

hest gør skade på andre personer eller deres ejendele.

 Grunddækning (udvalgte dækninger) 

 – Ansvar – Sumløs indbo – Tricktyveri – Elskade – Krisehjælp

 – Retshjælp – Cyberforsikring – Genhusning

Codan Indbo

*  Har du valgt Glas og sanitet på din husforsikring,  
er denne ikke nødvendig her.

Oplysninger om dit indbo

Samling og design kr.

Dyreste enkelt genstand kr.

Særlige private værdigenstande kr.

Selvrisiko kr.



Cyberalarm sikrer dine personlige 
oplysninger online

Cyberforsikring
Med en cyberforsikring kan du være ordentligt forberedt og 
reducere risikoen for at blive udsat for svindel online. Er 
uheldet ude, sidder vores specialister klar til at hjælpe dig 
med at opdage misbruget og begrænse konsekvenserne. 

Godt dækket, når du færdes online
–  Du kan fx få hjælp til at afvise pengekrav og fjerne 

krænkende indhold på sociale medier.
–  Med cyberalarm får du straks besked, hvis dine 

personlige oplysninger bliver misbrugt på nettet. 
–  Du har adgang til psykologisk krisehjælp efter 

identitetstyveri og -misbrug.

Særlige fordele ved cyberforsikringen
–  Få hjælp ved identitetstyveri og -misbrug. 
– Adgang til hjælp og rådgivning døgnet rundt. 
– Få udbetalt 2.000 kr. til fri brug ved hændelse.
– Ingen selvrisiko.

Som en del af cyberforsikringen har du adgang til 
cyberalarm. Den gennemsøger konstant nettet og holder 
øje med, om dine personlige oplysninger bliver brugt et sted 
på internettet. 

Hvis cyberalarmen finder fx dit CPR-nummer, kontonummer, 
pasnummer eller andre af dine personlige oplysninger, får 
du en advarsel på mail eller sms. Vi giver dig anbefalinger 
til, hvad du skal gøre, og vi kan hjælpe dig med at med at 
fjerne oplysningerne og begrænse skaden efter misbruget.

Du og fire andre familiemedlemmer over 15 år kan tilmelde 
jer cyberalarmen.
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Cyberforsikringen er automatisk 
inkluderet, når du har en 
indboforsikring hos os.
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Rejseforsikring
Få hjælp døgnet rundt, hvis du eller en i din  
familie bliver ramt af akut sygdom eller ulykke  
på en rejse i Danmark eller udlandet.
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Mulige tilvalg

  Skitillæg
  Vi dækker uheld på ski eller snowboard på dine rejser.

  Bagage, ansvar og retshjælp
  Vi dækker bagage ved tyveri og røveri, og hvis du eller 

familien kommer til at gøre skade på andre, deres ting eller 
en lejet feriebolig. Desuden dækker vi en del af dine 
udgifter ved visse private retssager. Dette tilvalg er relevant, 
hvis du ikke har en indboforsikring, som ellers typisk vil 
dække.

  Afbestilling
  Vi dækker, hvis du eller en i din familie fx bliver alvorligt  

syg eller kommer til skade før rejsens start, eller hvis  
du eller en i din familie må aflyse på grund af alvorlig 
sygdom eller døds fald i familien. Du kan vælge at tegne 
afbestillingsforsikringen alene.

Tag lægen med på rejsen

Kommer du til skade eller bliver syg på din rejse, har du med  
en rejseforsikring hos os gratis adgang til HelpMe-appen fra 
SOS International. 

HelpMe-appen giver dig:
– gratis og direkte adgang til lægehjælp i hele verden
– 24 timers rådgivning og lægehjælp
– rådgivning om hjemtransport
– hjælp til at finde den bedste klinik i nærheden af dig.

Hent HelpMe-appen i 
App Store eller Google Play

Codan Rejse

Område 

  Europa   Verden

  Grunddækning (udvalgte dækninger) 

 – Sygdom og hjemtransport

 – Sygeledsagelse

 – Tilkaldelse

 – Afbrudt rejse

 – Erstatningsrejse

– Erstatningsdøgn

– Forsinket bagage

– Forsinkelse

– Forsinket fremmøde

– Eftersøgning og redning

– Udvidet terrordækning

– Overfald

– Evakuering

– Selvrisiko på lejet køretøj

Rejsetype

  Private rejser

  Erhvervsrejser

Periode

  30 dage  60 dage

  90 dage



Rejseforsikringen skaber trygge 
rammer for dig og din familie, 
når I rejser i Danmark og udlandet.
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Codan Hund

Hundeforsikring
Med en hundeforsikring hos os sikrer  
du familiens trofaste ven.

 Grunddækning 

 – Hund ansvar

Mulige tilvalg

 Hund sygdom og tilskadekomst
  Vi betaler udgifter til fx dyrlæge, hvis din hund  

bliver syg eller kommer til skade i en ulykke i hele  
hundens levetid.

  Hund liv
  Du får erstatning, hvis din hund dør af sygdom eller  

i en ulykke. Det er især relevant, hvis du har en dyr  
jagt- eller avlshund.

Vi anbefaler, at du som minimum har en 
ansvarsforsikring til din hund. Både fordi 
den er lovpligtig, og fordi det kan blive 
dyrt, hvis din hund er skyld i en skade.



Vi passer på din hund,  
hvis uheldet er ude.



Bilforsikring
Lige så vigtig som selve bilen.

Mulige tilvalg

Selvrisikosikring  Bil 1  Bil 2
Du slipper for at betale selvrisiko for en række udvalgte skader, 
fx stenslag, hærværk, nedstyrt ende genstande, brand, tyveri, 
røveri, eller hvis du påkører et dyr.

Parkeringsskade  Bil 1  Bil 2
Du slipper for at betale selvrisiko ved parkeringsskader, hvis  
din bil bliver påkørt af et andet køretøj eller en indkøbsvogn eller 
får et slag fra en bildør, der er forårsaget af en ukendt person, 
mens din bil holder parkeret.

Førerplads  Bil 1  Bil 2
Som fører af bilen får du erstatning, hvis du kommer til skade ved 
en soloulykke – dvs. uheld, der ikke involverer andre trafikanter, 
fx hvis du kører i grøften eller ind i et træ.

Vejhjælp  Bil 1  Bil 2
I ni ud af ti tilfælde er hjælpen fremme inden for 60 minutter, 
fx hvis din bil ikke vil starte, eller hvis du går i stå midt på vejen.** 
Vælg mellem Vejhjælp med eller uden dækning af din 
påhængsvogn.

Afleveringskasko ved leasing  Bil 1  Bil 2
Vi dækker skader, der bliver konstateret ved afleveringen af  
en leaset bil og er omfattet af bilens kasko forsikring, og som hver 
især kan udbedres for højst 5.000 kr.

 Indbo til autocamper  Bil 1  Bil 2
Har du en autocamper, dækker vi dit indbo, som fast er i 
autocamperen, fx ved tyveri eller færdselsuheld.
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Codan Bil

Grunddækning  Bil 1  Bil 2

– Ansvar (lovpligtig)

Delkasko  Bil 1  Bil 2 
(udvalgte dækninger)

– Tyveri og hærværk

– Brand

–  Fri reparation af stenslag  
i forruden

Serviceydelser på  
Kasko og Delkasko  

– Bilhenter*

– Lånebil*

–  Op til fem års garanti på 
kaskoreparationer på 
udvalgte værksteder

Kasko  Bil 1  Bil 2 
(udvalgte dækninger)

– Færdselsuheld

– Krisehjælp

– Nedstyrtende genstande

– Tyveri og hærværk

– Brand

–  Fri reparation af stenslag 
i forruden

Bil 2

Km pr. år km 

Selvrisiko kr.

Oplysninger om din bilforsikring

Bil 1

Km pr. år km

Selvrisiko kr.



Et eksempel  
med og uden Førerplads

Peter på 45 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 en årsindkomst  
på 400.000 kr. bliver udskiftet med et skånejob.

Vejlendende eksempel Erstatning***

Uden Førerplads Med Førerplads

Tabt arbejdsfortjeneste 0 kr. 153.500 kr.

Svie og smerte 0 kr.  83.000 kr.

Varigt mén 0 kr. 178.500 kr.

Tab af erhvervsevne 0 kr. 1.344.000 kr.

I alt 0 kr. 1.759.000 kr.

Førerplads – den dækning,  
de fleste overser
Førerplads sikrer dig som fører af bilen, hvis du kommer  
til skade ved en soloulykke, fx hvis du kører i grøften eller  
ind i et træ, eller skader ved ind- og udstigning af bilen.  
Det dækker din ansvars- eller kaskodækning ellers ikke. 

Med Førerplads kan du få erstatning for: 
– svie og smerte
– tabt arbejdsfortjeneste
– læge- og tandlægebehandling
– helbredsudgifter, fx fysioterapi
– varigt mén
– tab af erhvervsevne
– forsørgertab
– overgangsbeløb til de efterladte
– begravelseshjælp.

Dækningen følger altid bilen, så føreren er dækket,  
også hvis du har lånt din bil ud.

Med Selvrisikosikring slipper du for at betale selvrisiko ved 
en række udvalgte skader – uanset hvilken selvrisiko du har 
valgt på din bilforsikring:

– udskiftning af forruden****
– hærværk
– hvis du påkører et dyr
– nedstyrtende genstande
– tyveri og røveri
– brand
–  reparation af bilens ruder, spejlglas, spejlhus og 

lygteglas. Glas- og soltage er ikke omfattet.

Selvrisikosikring
– skader uden selvrisiko

Ønsker du også at slippe for at betale selvrisiko ved 
parkeringsskader, hvis din bil bliver påkørt af et  
andet køretøj eller en indkøbsvogn eller får et slag  
fra en bildør, der er forårsaget af en ukendt person,  
mens din bil holder parkeret, kan du købe denne  
dækning særskilt.

Parkeringsskade
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 *  Gælder kun, hvis du benytter et af vores fordelsværksteder. Se mere på codan.dk/bil.  
Bilhenter og Lånebil gælder ved kaskoreparationer i hele Danmark, dog ikke på  
ikke-brofaste øer og Grønland eller ved rene glasskader.

 **  Det tager ofte længere tid for hjælpen at nå frem på ikke-brofaste øer. Vejhjælp gælder  
i Danmark, dog ikke på Grønland. Se mere på codan.dk/vejhjaelp.

 ***  Vejledende udregning på baggrund af 2022-indeks.
 ****  Der gælder en særlig selvrisiko, hvis forruden ikke kan repareres og skal udskiftes.



Ulykkesforsikring
Fordi livet er fuldt af tilfældigheder.
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Mulige tilvalg

  Dobbelterstatning
  Får du varige mén på 30 % eller derover ved en ulykke,  

som er dækket af forsikringen, udbetaler vi et tillæg til 
erstatningen, så du får det dobbelte i erstatning.**

  Tandskade
  Vi dækker dine udgifter til tandbehandling efter et 

ulykkestilfælde. Som noget unikt dækker vi også tygge-
skader, der sker, hvis du tygger i en fremmed genstand  
i maden – fx en sten i rugbrødet.

  Strakserstatning
  Med Strakserstatning får du udbetalt 12.000 kr. ved en 

række brudskader, menisklæsion eller overrevet korsbånd 
og akillessene efter et ulykkestilfælde – uanset om ulykkes-
tilfældet samtidigt medfører varige mén eller ej.

  Udvidet strakserstatning
  Har du valgt Strakserstatning, kan du også vælge Udvidet 

strakserstatning. Her sikrer vi dig hurtig erstatning på  
et fast beløb ved flere skader end ved Strakserstatning  
– fx over  skårne nerver, amputation og mistet syn.

  Farlig sport
  Du får erstatning, hvis du kommer til skade, mens du dyrker 

farlig sport, fx motorsport, kampsport eller rappelling.

  Overfald
  Bliver du udsat for forsætlig fysisk vold, udbetaler vi 

5.000 kr. til dig, og du får samtidig dækket op til ti 
behandlinger hos en psykolog, hvis du har behov for det 
efter overfaldet.***

  Dødsfald
  Hvis du dør som følge af en ulykke, som er dækket af 

forsikringen, udbetaler vi den valgte sum til dine efterladte.

  Motorcykel
  Du er dækket, hvis du får varige mén efter en ulykke, hvor 

du har været fører af en motorcykel.

Grunddækning 

  Invaliditet ved ulykke

 – Krisehjælp – Udgifter til behandling

Alternativ grunddækning 

  Faginvaliditet ved ulykke*

 – Krisehjælp – Udgifter til behandling

Erstatning ved varigt mén ved ulykke 

 Fra 5 %  Fra 8 %

 Fra 10 %  Fra 11 %

Dækningsomfang 

  Heltid  Fritid

Codan Voksenulykke

 *  Særligt til læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker,  
kiropraktorer og fysioterapeuter.

 **  Dobbelterstatningen ophører, når du fylder 70 år.
 *** Du skal være fyldt 25 år for at få en overfaldsdækning.

Oplysninger om din ulykkesforsikring

Invaliditetssum kr.

Dødsfaldssum kr.
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Med Udvidet strakserstatning er du sikret hurtig  
erstatning ved flere og mere alvorlige skader end ved 
Strakserstatning. Se eksempler i skemaet.

Udvidet strakserstatning

Har du valgt strakserstatning, får du udbetalt 12.000 kr. 
ved en række brudskader – også selvom du ikke får varige 
mén efter ulykken.

Det kan fx være knoglebrud i ankel, skulder, kraveben  
eller hofte.

Strakserstatning

Udbetaling ved Udvidet strakserstatning

Skade med totalt tab af syn 175.000 kr.

Skade med totalt tab af syn på et øje 35.000 kr.

Amputation af arm i skulderled eller på overarm 115.000 kr.

Amputation af ben i knæled eller på underben 60.000 kr.

Med en ulykkesforsikring får du en 
fleksibel forsikring, der sikrer dig  
gennem hele livet, hvis uheldet er ude. 
Forsikringen bliver hverken dyrere  
eller ophører pga. alder.



Til de vigtigste mennesker i dit liv.
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Ulykkesforsikring
til børn

Mulige tilvalg

  Dobbelterstatning
  Får dit barn varige mén på 30 % eller derover ved en  

ulykke eller en sygdom, som er dækket af forsikringen, 
udbetaler vi et tillæg til erstatningen, så barnet får det 
dobbelte i erstatning. 

  Tandskade
  Børn under 18 år er dækket af den kommunale tandpleje. 

Desværre får mange børn tandskader, der viser sig senere i 
livet og først kræver behandling efter, at barnet er blevet 
18 år. Du er dækket, hvis du anmeldte skaden, da den skete. 
Vi dækker også tyggeskader, fx fra en sten i maden.

  Strakserstatning
  Få udbetalt 12.000 kr., hvis dit barn kommer ud for  

en række skader efter et ulykkestilfælde – uanset om 
ulykkestilfældet samtidigt medfører varige mén eller ej.

  Udvidet strakserstatning
  Har du valgt Strakserstatning, kan du også vælge Udvidet 

strakserstatning. Her sikrer du dit barn økonomisk 
kompensation ved flere skader end ved Strakserstatning  
– fx ved overskårne nerver, amputation og mistet syn.

  Begravelseshjælp
  Vi dækker begravelseshjælp til børn med 25.000 kr. 

  Sygdom
  Vi dækker, hvis dit barn får varige mén efter de fleste 

sygdomme. Du skal vælge dækningen, inden dit barn fylder 
18 år, men den kan fortsætte, til barnet er 25 år.

  Kritisk sygdom
  Har du valgt dækningen Sygdom til dit barn, kan du også 

vælge Kritisk sygdom. Du skal vælge dækningen, inden dit 
barn fylder 18 år, men den kan fortsætte, til barnet er 25 år. 
Vi udbetaler kompensation på 120.000 kr. til dit barn, hvis 
barnet får konstateret en af udvalgte kritiske sygdomme. 

  Farlig sport
  Vi giver erstatning, hvis dit barn kommer til skade i 

forbindelse med farlig sport, fx bjergbestigning, motorsport 
og kampsport.

Codan Børneulykke

Grunddækning 

  Invaliditet ved ulykke

 – Krisehjælp – Udgifter til behandling

  Sygdom

 – Krisehjælp

Erstatning ved varigt mén ved ulykke 

  Fra 5 %  Fra 8 %

 Fra 10 %  Fra 11 %

Oplysninger om din børneulykkesforsikring

Invaliditetssum kr.
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Sygdom og Kritisk sygdom
Tanken om kritisk sygdom er ubehagelig, men den rette 
forsikring kan have stor værdi i en tid med indlæggelser, 
transport og eventuel forældreorlov – og hjælpe barnet  
godt på vej økonomisk. 

Kritiske sygdomme: 
– cancer
– godartet hjernesvulst
– alvorlig hjerneskade
– multipel sklerose
– børneleddegigt
– meningitis (meningokokinfektion)
– nyresvigt
– alvorlige forbrændingsskader.

En ulykkesforsikring giver økonomisk 
hjælp til at kunne fokusere på at være  
der for dit barn, hvis der skulle ske  
noget alvorligt.

Udbetaling ved Sygdom og Kritisk sygdom

Hospitalskompensation i syv dage  
(300 kr. pr. dag) 2.100 kr.

Pasning i hjemmet efterfølgende i 220 dage  
(300 kr. pr. dag) 66.000 kr.

Udbetaling ved diagnosen kritisk sygdom 120.000 kr.

I alt 188.100 kr.

Et eksempel
David, 5 år og kræftramt

David får, efter en række undersøgelser hos familiens egen  
læge og på hospitalet, konstateret leukæmi. Han bliver indlagt 
på hospitalet til behandling med kemoterapi. På grund af 
behandlingen kan han ikke komme tilbage til skolen, men må 
passes hjemme.
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Codan Sundhed

Når livet er for kort til lange ventelister.

Sundheds-
forsikring

 Grunddækning 

 –  Undersøgelse og behandling

 –  Operation, hjælpemidler og genoptræning

 –  Behandling af kroniske sygdomme

 –  Følgesygdomme til kroniske sygdomme

 –  'Second opinion' på operationer og 
behandlinger

 –  Behandling af misbrug, ludomani og 
spiseforstyrrelser

–  Søvnudredning

–  Fysiske behandlinger

–  Psykologhjælp

–  Online læge- og psykologhjælp  
via Hejdoktor

Med en sundhedsforsikring hos os får du bl.a. adgang til:
–  undersøgelse og behandling på privathospital eller  

hos speciallæge inden for ti arbejdsdage.
– sygeplejersker, der besvarer dit opkald
– akut krisehjælp hele døgnet.

En sundhedsforsikring hjælper dig  
og giver hurtig adgang til vores 
kvalitetssikrede netværk af behandlere, 
hvis du får brug for det.
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Online læge- og psykologhjælp er en del af Codans 
sundhedsforsikring. Det betyder, at du og din familie kan få 
hjælp med det samme. Uanset hvor I er. Dygtige læger og 
psykologer sidder klar til at hjælpe, rådgive, vejlede og 
forny recepter, så du kan få ro på hjemmefronten og hurtigt 
få hverdagen til at fungere igen.

Vi dækker dig, en samlever samt alle husstandens 
hjemmeboende børn.

Altid en læge lige ved hånden
–  Du kan komme til at tale med en læge inden  

for ca. fem minutter.
–  Du behøver ikke anmelde en skade for at  

få lægehjælp.
–  Lægehjælp her og nu for dig og din familie, når det 

brænder mest på – hjemme og på farten.

Få hurtig rådgivning af en psykolog
–  Du kan få tid til en samtale inden for ca. 60 minutter.
–  Du behøver ikke en henvisning og slipper for ventetid.
–  Du behøver ikke anmelde en skade for at få online 

psykologhjælp.
–  Erfarne psykologer sidder klar til at hjælpe dig og  

alle i din husstand, når I har brug for det.

Se mere, og tilmeld dig her: 
Online læge: codan.dk/laege
Online psykolog: codan.dk/psykolog

Hurtig læge- og psykologhjælp 
uden ventetid og besvær

Med online læge og psykolog 
er hjælpen med dig overalt.  
Direkte på din mobil – med 
videokonsultation eller chat.
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Motorcykel-
forsikring
Verdens bedste hobby 
kræver sin forsikring.

Mulige tilvalg

  Selvrisikosikring
  Du slipper for at betale selvrisiko for visse typer skader,  

fx glasskader, hærværk, nedstyrtende genstande, brand, 
røveri, tyveri, eller hvis du påkører et dyr. Bemærk, at du  
ved tyveri slipper for 20 % i selvrisiko af erstatningsbeløbet.

  Vinterkørsel
  Du er dækket, når du kører i perioden fra den 1. december  

til den 1. marts.

  Vejhjælp
  I ni ud af ti tilfælde er hjælpen fremme inden for 60 minutter, 

fx hvis din motorcykel ikke vil starte, eller du går i stå midt  
på vejen.*

  Afleveringskasko
  Vi dækker skader på leasede motorcykler, der konstateres 

ved afleveringen og er omfattet af motorcyklens kasko -
forsikring, og som hver især kan udbedres for højst 5.000 kr.

 Grunddækning 

 – Ansvar

 Kasko (udvalgte dækninger)

 – Færdselsuheld – Nedstyrtende genstande

 – Tyveri og hærværk – Reservedele og værktøj

 – Brand – Krisehjælp

Codan Motorcykel

*  Det tager ofte længere tid for hjælpen at nå frem på  
ikke-brofaste øer. Vejhjælp gælder i Danmark, dog ikke  
på Grønland. Se mere på codan.dk/vejhjaelp.

Oplysninger om din motorcykelforsikring

Km pr. år km

Selvrisiko kr.
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Campingvogns-
forsikring
Det er svært at holde campingferie 
uden en campingvogn.

Mulige tilvalg

  Indbo
  Vi dækker dit indbo, som fast er i campingvognen  

ved fx færdselsuheld eller brand.

Codan Campingvogn

 Grunddækning – Kasko (udvalgte dækninger)

 – Færdselsuheld – Nedstyrtende genstande

 – Tyveri og hærværk – Erstatningscampingvogn

 – Brand

Oplysninger om din campingvognsforsikring

Selvrisiko på Kasko kr.

Selvrisiko på Indbo kr.



Nuværende selskab Codan

Pris pr. måned hos Codan: kr.

Pris pr. måned hos dit nuværende selskab: kr.

Se forskellen mellem før og fremover her
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Vi gør os umage for hele tiden
at være et skridt foran, så vi kan
gøre dig ordentligt forberedt. 



Vi gør det nemt
at skifte til Codan
Har du spørgsmål om dit skifte til Codan eller  
dine nye forsikringer, er du altid velkommen til  
at kontakte din assurandør eller ringe til vores  
kundeservice på 33 55 55 55. 

Vi ordner det praktiske
Når vi har lavet en aftale om at forsikre dig hos os, ordner vi alt 
papirarbejdet. Vi kan fx sørge for at opsige dine nuværende 
forsikringer. På den måde undgår du at skulle tage dig af 
besværligt papirarbejde. Vi sikrer også, at du er dækket,  
indtil dine nye forsikringer træder i kraft, så du ikke på noget 
tidspunkt står uden forsikringer.

Dine nye policer
Vi sørger for at sende de nye policer til dig. Du kan opleve,  
at de kommer på forskellige tidspunkter, fordi vi behandler hver 
forsikring enkeltvis. Du modtager de endelige vilkår senest 
14 dage inden forsikringens start.

Med mindre vi aftaler andet, sender vi dine nye policer og de 
fleste af dine forsikringsdokumenter i e-Boks.

Noter
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Codan, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, T 33 55 55 55, Codan Forsikring A/S, CVR 41963948

Send gaven til kundenr.

Assurandør Initialer

Hvilken gave ønsker du dig?

Bilvaskekort

Gavekort til Hjem-IS bilen

Vil du anbefale  
 os til andre?
En anbefaling er guld værd. Derfor vil vi gerne give 
dig en gave, hvis du til gengæld vil anbefale os til 
navngivne venner eller bekendte. Vælg mellem:

– Bilvaskekort til Q8 til en værdi af 99 kr. 
– Gavekort til Hjem-IS bilen til en værdi af 175 kr.



Navn

Adresse

Postnr. By

Telefon

Navn

Adresse

Postnr. By

Telefon

Navn

Adresse

Postnr. By

Telefon

Navn

Adresse

Postnr. By

Telefon



Var det et  
godt møde?
Hvad var godt? Hvad var skidt?  
Og hvor blev du klogere?
  
Vi vil gerne høre din mening. Derfor vil vi være 
taknemmelige, hvis du vil bruge et par minutter  
på at udfylde det spørgeskema, vi mailer til dig  
i løbet af kort tid.

Har du ikke opgivet din e-mail, er du også  
velkommen til at kontakte din assurandør med 
kommentarer og feedback. 

Vi sætter pris på din ærlighed.  

På forhånd tak!



Codan
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
T 33 55 55 55

codan.dk

Vi er her, når du har brug for os.  
Uanset om du skal anmelde en skade  
eller har spørgsmål til dine forsikringer,  
er vi nemme at komme i kontakt med. 

Ring på 33 55 55 55
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at anmelde en skade, 
kan du ringe til os på 33 55 55 55. Ved akut skade kan du altid 
ringe døgnet rundt.

Codan.dk holder altid åbent
Du kan altid nemt og hurtigt finde hjælp på codan.dk. Her kan 
du få svar på langt de fleste spørgsmål, få råd til at forebygge 
skader, anmelde en skade eller bestille en opringning.

Mit Codan er dit Codan
Mit Codan er din personlige side på nettet, hvor du hurtigt kan 
få overblik over dine forsikringer og se dine policer og andre 
dokumenter fra os. Her kan du også beregne prisen på nye
forsikringer samt gennemse og acceptere tilbud. Log ind på  
Mit Codan via codan.dk/mitcodan.

C700570 12.22. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 41963948.  
Ønsker du at læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, kan du gøre det på codan.dk/persondata. 
Vi er medlem af Garantifonden, der bl.a. dækker krav om privatforsikringer i Danmark i tilfælde af forsikrings-
selskabets konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af 
policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.



Rejs på ferie uden
bekymringer med 
Codan Rejse
Få hjælp døgnet rundt, hvis du eller en i din familie bliver 
ramt af akut sygdom eller ulykke på en rejse i Danmark  
eller udlandet.

Vejhjælp fra  
Codan hjælper dig 
hurtigt videre
Har du valgt Vejhjælp til din motorcykel- eller bilforsikring, 
får du assistance døgnet rundt, hvis motorcyklen eller bilen 
ikke vil, som du vil.

Gem vejhjælpskortet i handskerummet eller i din pung.  
Eller tag et billede, og gem det på din mobil. Så har du  
altid nummeret ved hånden, hvis uheldet er ude.

Vejhjælp i Danmark 
ring 33 55 44 66
Du kan ringe 24 timer i døgnet, hvis du  
har brug for vejhjælp. 

Du kan også bestille vejhjælp på codan.dk. 
Her får vi automatisk din præcise position, 
så vi nemmere og hurtigere kan hjælpe dig.

Tryk dit rejsekort ud, og tag det med på rejsen. Eller tag et 
billede, og gem det på din mobil. Så har du altid nummeret 
ved hånden, hvis uheldet er ude.

Akut hjælp på rejsen 
ring +45 33 55 23 25
Får du brug for akut hjælp på rejsen, kan  
du kontakte SOS International 24 timer  
i døgnet ved:

– alvorlig sygdom
– ulykke
– evakuering
– krisehjælp.



Rejseforsikringen 
dækker bl.a.:
– sygebehandling – evakuering
– hjemtransport – akut krisehjælp
– sygeledsagelse – bagageforsinkelse.
– hjemkaldelse
– erstatningsrejse

Vejhjælp fra Codan 
dækker bl.a.:
– starthjælp – døroplukning
– brændstofudbringning –  hjemkørsel, hvis føreren
– bugsering  bliver akut syg.
– fritrækning

Læs mere om, hvad du får med Vejhjælp i betingelserne  
eller på codan.dk/vejhjaelp.

Vejhjælp i udlandet 
ring +45 70 10 50 52
Du kan ringe 24 timer i døgnet til  
SOS International, hvis du har kasko-
forsikring på din bil eller motorcykel og  
får brug for vejhjælp i udlandet. 

Oplys dit registreringsnummer og din  
placering, så kan du få hjælp hurtigst 
muligt.

Læs mere om, hvad rejseforsikringen dækker i  
betingelserne eller på codan.dk/rejse.

Anden hjælp på rejsen 
ring +45 33 55 55 55
Har du brug for anden hjælp på rejsen,  
kan du ringe til Codan 24 timer i døgnet 
ved fx:

– forsinkelse af bagage
– forsinket fremmøde
– tyveri af kamera, bagage mv.
– skader på ting.




