
Læs om dine fordele og rabatter som  
medlem af Ældre Sagen 

Forsikringer,  
der dækker dig  
som medlem 



Medlemsrabatterne kan mærkes i den 
daglige økonomi, men det er især på 
skadebehandling og dækning, du skal 
kende dit forsikringsselskab. 

Skræddersyede forsikringer 
Som en vigtig del af samarbejdet har Ældre 
Sagen gennem årene været med til at 
udvikle flere af vores forsikringer. Dermed 
sikrer vi, at vi bedst muligt møder behovene 
hos medlemmerne.

Vores dygtige forsikringsrådgivere sørger 
for, at du får præcis de forsikringer og 
dækninger, du har brug for. Hverken mere 
eller mindre. Og hvis skaden skulle ske,  
står vi klar med hurtig og effektiv skade- 
behandling.

Dine seniorfordele:
–  Dækning og rådgivning, hvis du bliver 

udsat for identitetstyveri.
–  Dækning af tricktyveri i hjemmet. 
–  Dækning af tand- og tyggeskader. 
–  Kontant erstatning efter en ulykke. 
–  Op til 90 dages samlet rejsedækning.
  Børnebørn under 18 år er også dækket, 

hvis I rejser sammen.
–  Tilvalgsdækningen Pludselig skade 

følger gratis med, når du er medlem  
af Ældre Sagen og har vores indbo-  
for sikring. Desuden får du 30 % rabat  
på tilvalgsdækningerne Briller og 
høre apparat samt Elektronik.

–  Slip for at betale selvrisiko i en lang 
række tilfælde, hvis du vælger tilvalgs-
dækningen Selvrisikosikring eller 
Parkeringsskade til din bilforsikring. 

–  Mulighed for at dele betalingen af dine 
forsikringer over 12 måneder.

–  En fast, lav pris på Ældreboforsikring, 
hvis du bor på plejehjem eller i  
ældrebolig. 

–  Gratis overfaldsforsikring.
–  Attraktive Ældre Sagen-rabatter.

Ældre Sagen og Codan har samarbejdet  
i over 30 år. Det er der god grund til, for 
Codan har noget at tilbyde alle medlemmer. 

Et værdifuldt 
samarbejde for dig 
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Som medlem af Ældre Sagen får du rabat på  
vores forsikringer, og samler du to eller flere 
kerneforsikringer, giver vi dig også en samlerabat.*

 *  Kerneforsikringer er indboforsikring, husforsikring, fritidshusforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, 
sundhedsforsikring og Udvidet strakserstatning. Læs mere på codan.dk/kernekunde.

 **  Når du er medlem af Ældre Sagen og har en indboforsikring hos Codan, får du tilvalgsdækningen Pludselig  
skade med gratis. Desuden får du 30 % i rabat på tilvalgsdækningerne Briller og høreapparat samt Elektronik.

Få både medlems-  
og samlerabat

Medlemsrabat på Codans forsikringer

Indboforsikring** 10 %

Ulykkesforsikring 5 %

Udvidet strakserstatning 5 % 

Sundhedsforsikring 10 %

Rejseforsikring 10 %

Bilforsikring 5 %

Husforsikring 5 %

Fritids- og kolonihavehusforsikring 5 %

Bådforsikring 10 %

Hundeforsikring 10 %

Saml mindst to 
kerneforsikringer,  
og få yderligere rabat*

–  To forskellige kerneforsikringer  
giver 10 %

–  Tre forskellige kerneforsikringer  
giver 15 %

Tilsammen kan du spare op til 23 %.
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Monica og Torben er både Kernekunder hos
Codan og medlemmer af Ældre Sagen.
Det betyder, at de får rabat på forsikringer
skræddersyet livet som senior. 

Indboforsikringen er en samlet indbo-, 
ansvars-, elskade- og rethjælpsforsikring. 
Indbodækningen dækker som standard 
bl.a. tricktyveri i hjemmet, identitetstyveri 
og omfatter også ægtefælle eller samlever, 
der flytter på plejehjem. Du kan desuden 
vælge mellem en række tilvalgsdækninger, 
fx Briller og høreapparat eller Elektronik. 
Briller og høreapperat dækker, hvis de får en 
pludselig skade eller bliver væk. Fordi 
Monica og Torben er medlem af Ældre 
Sagen og har en indbo forsikring hos Codan, 
har de også fået tilvalgsdækningen Pludselig 
skade med helt gratis. 

Husforsikringen dækker bl.a. skader på 
hus, udhus, carport/garage og drivhus
(ekskl. glas) efter brand, skybrud, storm og
gnavere. Monica og Torben har valgt en 

For Monica og Torben er 
lykken at have overskud til 
at gøre det, de elsker 

husforsikring, fordi det giver dem tryghed at 
vide, at de er dækket, hvis deres hjem skulle 
blive ramt af en uforudset skade.

Vores ulykkesforsikring er blandt de bedste 
på markedet. For Monica og Torben er 
ulykkesforsikringen en økonomisk sikker-
hed, hvis en af dem skulle komme galt 
afsted og få varige mén. En unik fordel er 
også, at forsikringen ikke ophører pga. 
alder, og samtidig bliver erstatningen for 
varige mén ikke nedsat.
 
Med Udvidet strakserstatning kan du få 
udbetalt erstatning hurtigt efter et uheld, 
også selvom du ikke får varige mén, som  
er et krav ved en ulykkesforsikring. Monica 
og Torben fik fx udbetalt erstatning, 
dengang Torben brækkede sit ben. De fik 
en kontant udbetaling, som de valgte at 
bruge på en ferie. Du kan nemlig bruge 
udbetallingen præcis, som du har lyst til.

Som medlemmer af Ældre Sagen sparer  
de op til 23 % på deres forsikringer.
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Kvalitetssikring

For at sikre dig en korrekt og ordent-
lig behandling af skaden, foretager vi 
stikprøvekontrol hos vores kunder. 
Ved disse besøg gennemgår vores 
konsulenter både det forsikringsmæs-
sige og det udførte arbejde, så de kan 
vurdere, om du som kunde har fået 
den rette service.

Med forsikringer hos Codan kan  
Monica og Torben gøre det,  
de elsker, og de er samtidig sikret,  
hvis uheldet er ude.
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En sundhedsforsikring fra Codan er altid
god at have. Monica og Torben kan være
sikre på at komme lynhurtigt i behandling på
et privathospital, hvis de får brug for det
– som sidste år, da Monica vrikkede om 
under en løbetur. Fysioterapi, krisehjælp og
mange andre goder er også inkluderet.

Bilforsikringen inkluderer bl.a. Bilhenter,
som var kærkommen, da Torben bakkede 
ind i et træ. Codan kom hjem til Monica og
Torben med en lånebil og tog deres bil med
til et fordelsværksted. 

Monica og Torben sætter også stor pris på 
deres rejseforsikring, da de elsker at tage 
på lange rejser. De har nemlig valgt at være 
dækket på deres ferier i op til 90 dage. 

De kan også selv vælge, om forsikringen 
skal dække i Europa eller hele verden. 
Forsikringen omfatter også deres børne-
børn, når de rejser sammen med dem.

Ældreboforsikringen tager særligt hensyn 
til behovet for beboere på plejehjem og i 
ældrebolig. Forsikringen samler indbo-, 
ansvars-, elskade- og retshjælpsdækning i 
en pakke og til en fordelagtig pris. Torben 
har fx hjulpet sin mor, som er kommet på 
plejehjem, med at få en ældreboforsikring.

Monica og Torben elsker at tage på 
eventyr med børnebørnene og at rejse.  

Derfor har de stor glæde af deres 
rejseforsikring, som dækker både dem 
selv og deres børnebørn. 

Monica og Torben er opdigtede kunder, som afspejler  
vores typiske seniorkunders produktvalg.



Bestil din Overfaldsforsikring  
på 33 55 20 20

Overfaldsforsikringen er gratis, også selvom 
du ikke er kunde hos Codan i forvejen.  
Alle medlemmer af Ældre Sagen kan få 
forsikringen uanset alder, og den dækker,  
så længe du er medlem.

Overfaldsforsikringen dækker
–  5.000 kr. udbetalt kontant efter,  

et overfald er anmeldt til politiet. 
Husk at anmelde overfaldet inden  
for 72 timer. 

–  Op til ti krisesamtaler med en  
autoriseret psykolog.

–  Dækning af rimelige transportudgifter 
med op til 250 kr. pr. behandling.

Få en gratis 
overfaldsforsikring
I samarbejde med Ældre Sagen har vi  
udviklet en overfaldsforsikring, så du kan  
få hjælp hurtigt efter et overfald.

Udviklet i samarbejde med  Ældre Sagen
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C700916 07.19. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.  
Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og  
undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.  
Se betingelserne på codan.dk.

Ring til os på 33 55 20 20, og hør, hvordan  
du som medlem af Ældre Sagen kan blive  
bedre og billigere forsikret, eller læs mere på 
codan.dk/senior.

Codan
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
T 33 55 20 20

codan.dk


