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Kernekunde-aftale
Her kan du læse betingelserne for aftalen og de fordele, du og din
husstand får som Kernekunde hos os.
Sådan bliver du Kernekunde
Du er Kernekunde, når du har mindst to forsikringer inden for disse
kategorier, dog ikke to fra samme kategori:
- indboforsikring
- husforsikring eller forsikring af nedlagt landbrug
- fritidshusforsikring
- bilforsikring
- voksenulykkesforsikring, børneulykkesforsikring,
sundhedsforsikring eller udvidet strakserstatning.
Vi kalder disse forsikringer for kerneforsikringer. Du kan altid
finde den aktuelle liste over vores kerneforsikringer på codan.dk/
kernekunde.
Kernekunde-rabat på de fleste forsikringer
Når du er Kernekunde, får du rabat på de fleste af dine
kerneforsikringer, som du kan se i afsnittet herover, og langt de
fleste af vores andre forsikringer.
Du får rabat på:
- motorcykelforsikring
- kolonihavehusforsikring
- påhængsvognforsikring
- campingvognforsikring
- knallertforsikring
- hundeforsikring
- rejseforsikring
- forsikring af specialkøretøj.
Vi giver dog ikke rabat på følgende af vores forsikringer:
- ejerskifteforsikring
- bilforsikring købt gennem en forhandler
- motorcykelforsikring købt gennem en forhandler
- bådforsikring
- alle vores erhvervsforsikringer.
Hvor stor er Kernekunde-rabatten?
- Har du to forskellige kerneforsikringer hos os, får du 10 %
rabat.
- Har du tre eller flere forskellige kerneforsikringer, får du 15 %
rabat.
Kernekunde-rabatten bliver fratrukket din pris og er uafhængig af,
om du får skader på forsikringerne.
Vi giver ikke Kernekunde-rabat på statsafgifter,
skadesforsikringsafgifter og andre gebyrer. Dog får du på bil- og
motorcykelforsikringer Kernekunde-rabat på hele forsikringens pris
inklusive statsafgift.
Du betaler kun én selvrisiko, hvis du får dækket en skade af flere
forsikringer, som indgår i Kernekunde-aftalen.

J-1

1 af 1

Aftalen dækker dig og din husstand
Er I flere personer i din husstand, indgår alle jeres private
forsikringer i Kernekunde-aftalen.
Kernekunde-aftalens rabatter gælder således for både dig og din
husstand.
Med din husstand mener vi din ægtefælle eller samlever,
hjemmeboende børn og øvrige familiemedlemmer, der er tilmeldt
folkeregisteret på din adresse.
Hvornår starter aftalen?
Kernekundeaftalen starter, når du opfylder kravene.
Alle forsikringer, der indgår i nye Kernekunde-aftaler, får samme
hovedforfaldsdato.
Opsigelse og ophør
Kernekunde-rabatten stopper automatisk på alle forsikringer
den dato, hvor du ikke længere opfylder kravene til at være
Kernekunde.
Både du og vi kan opsige Kernekunde-aftalen med en måneds
varsel til aftaleårets udløb. Opsiger vi Kernekunde-aftalen, fritstiller
vi de forsikringer, der indgår i Kernekunde-aftalen.
Din sædvanlige ret til at opsige dine forsikringer bliver ikke berørt
af Kernekunde-aftalen. Du kan se reglerne for at opsige de enkelte
forsikringer i forsikringsbetingelserne.

