
Privat
Codan Ulykke

Et solidt
sikkerhedsnet, hvis
uheldet er ude

Se betingelserne på codan.dk/ulykke,
hvor du også kan anmelde skader. Du kan
desuden ringe til os på 33 55 55 55.

Codan Ulykke sikrer dig og familien økonomisk, hvis
du kommer ud for en ulykke. Det giver stor tryghed og
færre bekymringer i hverdagen. Du kan skræddersy
forsikringen gennem en række valg og tilkøb, så den
passer præcis til dine behov.

Sikrer dig økonomisk efter en ulykke
Med Codan Ulykke får du og familien tryghed i økonomien og kan komme
videre på en ordentlig måde, hvis du får varige mén efter en ulykke. Ud over
selve erstatningen dækker vi blandt andet også dine udgifter til fysioterapeut,
kiropraktor og psykologhjælp, hvis du har behov for det.

Særligt for børn
Har du børn, skal du huske at få en særlig Børneulykkesforsikring til dem. Vores
Børneulykkesforsikring dækker dine børn døgnet rundt, og du kan vælge, om du
vil forsikre dine børn ved varige mén efter en ulykke, sygdom eller begge dele.

Hvis uheldet er ude
Får du akut behov for hjælp ved en ulykke, skal du selvfølgelig ringe 112. Har du
også brug for øjeblikkelig hjælp fra os, kan du ringe til os døgnet rundt på 33 55
55 55.

Særlige fordele
ved Codan
Ulykke

1
En fleksibel og bred
forsikring, som sikrer dig
økonomisk, hvis du skulle få
varige mén efter en ulykke.

2
Du kan vælge, om
forsikringen skal dække
hele døgnet eller kun i
fritiden. Vi anbefaler altid en
heltidsulykkesforsikring.

3
Med tilvalget Tandskade
får du dækket din
tandbehandling, hvis dine
tænder bliver beskadiget ved
en ulykke, eller hvis du fx
tygger på en sten i maden.



C700949 04.22. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 41963948. Vi er medlem af Garantifonden, der dækker krav om forbrugerforsikringer i
Danmark ved konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der står i policetekster og forsikringsbetingelser. På codan.dk
kan du få et samlet overblik over vores betingelser.

Hvilke dækninger har du brug for?

Få overblik over, hvordan du kan være dækket med Codan Ulykke.

Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til vores rådgivere på 33 55 55 55 - vi
sidder klar til at hjælpe dig mandag-torsdag kl. 8-19 og fredag kl. 8-18.

Codan Ulykke
Grunddækning

Børn
0-18 år

Unge
18-25 år

Voksne
25-70 år

Voksne
Fra 70 år

Invaliditet ved ulykke. Sikrer dig økonomisk, hvis du får varige mén
efter en ulykke. Vi dækker også udgifter til behandling efter ulykken og
krisehjælp.

Faginvaliditet ved ulykke. Som alternativ til Invaliditet ved ulykke kan
læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, kiropraktorer og fysioterapeuter
vælge Faginvaliditet ved ulykke, som sikrer en forhøjet erstatning ved en
række skader.

Tilvalg
Børn

0-18 år
Unge

18-25 år
Voksne
25-70 år

Voksne
Fra 70 år

Dobbelterstatning. Får du varige mén på 30 % eller derover efter en
ulykke eller en sygdom, 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. Og som noget unikt dækker vi også skader, der sker, hvis
du tygger i en fremmed genstand i maden - fx en sten i rugbrødet.

Strakserstatning. Med en strakserstatning får du udbetalt 12.000 kr.
med det samme ved en række skader efter et ulykkestilfælde - uanset om
ulykkestilfældet samtidig medfører varige mén.

Udvidet strakserstatning. Sikrer dig hurtig erstatning ved flere skader
end ved Strakserstatning. Er du over 50 år, kan du vælge Udvidet
strakserstatning som en selvstændig forsikring.

Sygdom. Dækker, hvis dit barn får varige mén efter en sygdom. Du skal
vælge dækningen, inden dit barn fylder 18 år, men den kan fortsætte, til
barnet er 25 år. Du kan både få dækningen som en selvstændig forsikring
og som et tilvalg til grunddækningen.

( )

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

Kritisk sygdom. Har du valgt dækningen Sygdom til dit barn, kan du også
vælge Kritisk sygdom, indtil dit barn fylder 18 år. ( )

Udvidet kørsel. Dækker din transport til og fra behandling hos fx
fysioterapeut eller kiropraktor, hvis du får en skade, der er dækket af
forsikringen.

Overfald. Bliver du udsat for et overfald, 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 eller en sygdom, som er
dækket af forsikringen, udbetaler vi den valgte sum til dine efterladte.

Begravelseshjælp. Dækker begravelseshjælp til børn med 25.000 kr.

Motorcykel. Dækker, hvis du får varige mén efter en ulykke, hvor du har
været fører af en motorcykel.


