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Med Codan Sundhed er du
sikret hurtig behandling
Codan Sundhed er skabt til aktive mennesker, der vil bruge livet på andet end ventelister.
Med en sundhedsforsikring hos os er du sikret undersøgelse og behandling inden for
10 arbejdsdage, så du hurtigt kan komme videre.
Færre dage med smerter og ubehag
Codan Sundhed sikrer dig hurtig undersøgelse og behandling
i vores kvalitetssikrede netværk, så dit sygdomsforløb bliver så
kortvarigt som muligt. Det betyder færre dage med smerter og
ubehag, mindre bekymring og en reduceret risiko for følgesygdomme.

Det får du med en sundhedsforsikring hos os
Forsikringen dækker altid:
–	undersøgelse og behandling på et privathospital
og ved speciallæge
–	operation inkl. kontrol, medicin, hjælpemidler
og genoptræning
–	kroniske sygdomme i seks måneder
–	mulighed for at få en ’second opinion’ fra anden
læge/behandler
–	rekreationsophold, hjemmehjælp og/eller hjemmesygepleje
–	graviditetsgener
–	diætist
–	søvnudredning og behandling.
–	fysiske behandlinger – dækker fysioterapi, kiropraktik,
osteopati, akupunktur og zoneterapi.
–	psykologhjælp – dækker behandlinger hos psykolog
og psykiater.

Hurtig behandling, hvis du får stress
Føler du dig stresset, behøver du ikke en lægehenvisning, men
kan ringe direkte til Codan. Vi tilbyder forskellige behandlingsformer og tilpasser dem dine behov.
Vores professionelle sygeplejersker er blot et opkald væk
Uanset om du er dækket af forsikringen eller ej, kan du altid
modtage vejledning fra vores sygeplejersker. De kan give
professionel vejledning mht., hvordan og hvilken hjælp du kan
få til din skade i det offentlige.

Vil du vide mere om Codan Sundhed, kan du kontakte
vores kundecenter på 33 55 55 55

C700632C 04.22. Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, CVR 41963948, T 33 55 55 55.
Vi er medlem af Garantifonden, der dækker krav om forbrugerforsikringer i tilfælde af konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl og
dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

