
Privat
Codan Udvidet strakserstatning

Hurtig erstatning 
– frie rammer

Særlige fordele ved 
Codan Udvidet 
strakserstatning 

Udvidet strakserstatning 
– du får udbetalt erstatnings
summen umiddelbart efter 
ulykken, uanset om du får et 
varigt mén eller ej.

Tandskadedækning  
– du får dækket tandskader 
inklusive tyggeskader.

Faste erstatningssummer  
– du ved på forhånd, hvad du 
får udbetalt efter en ulykke.

Frie rammer  
– du kan bruge erstatningen, 
som du vil.

Kan kombineres med en 
ulykkesforsikring  
– så er du optimalt dækket.

Er du fyldt 50 år, har vi en unik forsikring, der giver dig en 
hurtig erstatning, hvis du er så uheldig at komme til skade 
ved en ulykke. 

Med Codan Udvidet strakserstatning får du udbetalt et kontantbeløb hurtigt, hvis  
du kommer ud for en ulykke – uanset, om du får varige mén eller ej. Du bestemmer 
selv, hvad du vil bruge pengene til. Det kan fx være taxakørsel, hjælp til rengøring 
eller en rejse, der kan forsøde tilværelsen. Det er helt op til dig.

Sådan er du dækket
Erstatningen fra din Codan Udvidet strakserstatning afhænger af ulykkens art  
og alvor, og beløbet bliver beregnet ud fra en fast tabel. Tabellen omfatter skader 
som knoglebrud, beskadigelse af synet, eller hvis du får revet et korsbånd over.

Forsikringen dækker også tandskader i forbindelse med en ulykke. Og som 
noget unikt dækker den også tyggeskader, der sker, hvis du tygger i en fremmed 
genstand i maden – fx en sten i rugbrødet. På tandskader er der ikke et loft på 
erstatningen. 

Rabat til medlemmer af Ældre Sagen
Er du medlem af Ældre Sagen, får du 5 % rabat på Udvidet strakserstatning. 
Samler du flere kerneforsikringer i Codan, kan du samlet spare op til 23 % 
på dine forsikringer. Læs mere om kerneforsikringer og dine Ældre Sagen 
medlemsfordele på codan.dk/senior.

Ekstra tryghed
En ulykkesforsikring giver kun erstatning, hvis du får et varigt mén efter en skade. 
Pengene bliver udbetalt, når generne efter ulykken ikke længere ændrer sig. 
Vurderingen af dit endelige mén og udbetalingen sker derfor typisk først længe 
efter uheldet.

Har du både en ulykkesforsikring og en Udvidet strakserstatning får du erstatning 
fra begge forsikringer, hvis du kommer til skade og får et varigt mèn.

Find mere information og detaljerede vilkår på  
codan.dk/Senior eller ring til os på 33 55 50 50



Udvidet strakserstatning
Skade Erstatning

Knoglebrud

I knæ 12.000 kr.

På hoften 12.000 kr.

I håndled 12.000 kr.

Amputation

Af arm i skulderled eller på overarm 115.000 kr.

Af ben på låret 87.500 kr.

Af ben i knæled eller på underben 60.000 kr.

Andre skader

Totalt tab af syn på begge øjne 175.000 kr.

Totalt tab af syn på et øje 35.000 kr.

Menisklæsion i knæ 12.000 kr.

Tandskader

Tyggeskader Vi dækker rimelige og 
nødvendige udgifter til 

tandbehandling.Tandskade i forbindelse med ulykken

C700774 04.22. Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK1790 København V, CVR 41963948, T 33 55 55 55.  
Vi tager forbehold for trykfejl. Vi dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikrings betingelser.  
Se de fulde betingelser på codan.dk/senior.

Sådan erstatter vi 

Her kan du se et uddrag af forsikringens dækninger og erstatningssummer.  
Du finder den komplette liste over skader, der er dækket i 
forsikringsbetingelserne, som du kan finde på codan.dk/senior.*


