Codan Rejse

Husk forsikringen,
og rejs uden
bekymringer
Vi kan desværre ikke love, at der ikke sker uheld på din
rejse. Men med Codan Rejse skal du ikke bekymre dig,
om du er godt dækket, hvis uheldet er ude. Bliver du
fx ramt af akut sygdom eller en ulykke, hjælper vi hele
døgnet og dækker udgifter til blandt andet behandling
og hjemtransport.
Med Codan Rejse får du en fleksibel rejseforsikring, som dækker døgnet
rundt. Du vælger selv, om du og familien skal være dækket i Europa eller
hele verden, og om I vil være dækket på jeres rejser hele året eller blot på en
enkelt ferie. Du kan også bestemme, om du vil være dækket på erhvervsrejser
eller private ferier. Desuden tilbyder vi en række tilvalg, så du kan skræddersy
rejseforsikringen efter jeres behov.
Vi dækker behandling og hjemtransport
Rejseforsikringen skaber trygge rammer om rejsen og dækker, hvis du eller
familien bliver syge eller kommer ud for en ulykke. Vi dækker omkostningerne til
behandling på stedet og hjemtransport, hvis I ikke selv kan komme hjem.
Hvis uheldet er ude
Du kan ringe til SOS International døgnet rundt på +45 33 55 23 25, hvis du får
behov for akut lægehjælp, evakuering eller krisehjælp på en rejse. Får du brug
for øjeblikkelig hjælp fra os, hjælper vi dig døgnet rundt på +45 33 55 55 55.

Særlige fordele
ved Codan
Rejse
1
Du kan vælge, om du og din
familie skal være dækket i
Europa eller hele verden.

2
Dækker i 30, 60 eller 90 dage
– eller en enkelt rejse.

3
Dækker selvrisiko ved skade
på lejet bil.

4
Dækker hjemtransport af dit
køretøj, hvis du ikke selv kan
køre det hjem.

5
Du kan vælge at købe en
erhvervsrejseforsikring.

Hvilke dækninger har du brug for?
I skemaet kan du få overblik over, hvordan du og din familie er dækket med
Codan Rejse.
– Europa eller Verden? Du skal vælge, om du vil være dækket døgnet rundt
i enten Europa inkl. Tyrkiet eller hele verden. Ferierejser i Danmark er altid
dækket.
– Dækningsperiode? Vælger du Årsrejse, skal du bestemme, om du og din
familie skal være dækket året rundt på ferierejser på op til 30, 60 eller 90 dage
pr. rejse. Du kan også vælge Enkeltrejse, hvor du er dækket på én specifik rejse.
– Erhvervsrejser eller private rejser? Du skal vælge, om du vil være dækket
på private ferierejser, eller når du er på erhvervsrejser.
Uanset hvad du vælger, har du den samme gode grunddækning på din
rejseforsikring.
Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at ringe til vores rådgivere på
33 55 55 55 – vi sidder klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 8-19 og fredag
kl. 8-18.

Codan Rejse
Grunddækning
Årsrejse

Enkeltrejse

Rejse. Bliver du eller andre i husstanden syge eller kommer til skade på rejsen, dækker vi bl.a.
lægebehandling, hospitalsophold, nødvendig hjemtransport og sygeledsagelse.
Vi dækker også ved forsinket transport og forsinket fremmøde.
Vi betaler erstatningsdøgn, hvis I bliver ramt af en alvorlig, akut sygdom i nogle enkelte dage (dog fx
ikke influenza). Varer sygdommen mere end halvdelen af ferien, betaler vi en erstatningsrejse.
Evakuering. Dækker, hvis du har behov for evakuering, hvis der fx opstår uroligheder på din
feriedestination.
Selvrisiko på lejet bil. Dækker eventuel selvrisiko, hvis du kommer til at skade en lejet bil.

Tilvalg
Skitillæg. Dækker uheld på ski og snowboard på dine rejser.
Bagage, Ansvar og Retshjælp. Dækker bagage ved tyveri og røveri, og hvis I kommer til at gøre
skade på andre, deres ting eller i en lejet feriebolig. Desuden dækker vi en del af dine udgifter ved
visse private retssager.
Afbestilling. Dækker, hvis I fx bliver alvorligt syge eller kommer til skade før rejsens start, eller
hvis I må aflyse på grund af alvorlig sygdom eller dødsfald i familien. Du kan vælge at tegne
afbestillingsforsikringen alene.
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