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Kjære kunde 
 
 
Codan Forsikring blir en del av Tryg Forsikring 
Codan Forsikring har siden 1937 tilbudt gode forsikringer til sine kunder. Det skal vi fremdeles gjøre, men 
nå som en del av Tryg Forsikring. I Tryg vil du bli godt ivaretatt av et solid forsikringsselskap med mer enn 
140 års fartstid i Norge. 
 
Codan Forsikring i Norge er i ferd med å bli overtatt av Tryg Forsikring (org.nr. 989 563 521) , og vi venter 
nå kun på endelig godkjennelse fra Finanstilsynet i Danmark.  
 
Når dette er på plass vil den norske delen av Codan Forsikring slås sammen med Tryg Forsikring. Forsik-
ringsvirksomheten, herunder forsikringsporteføljen og kundeforholdet ditt i Codan Forsikring vil overdras til 
Tryg Forsikring i Norge. Overdragelsen er planlagt gjennomført 1. april 2022. 
 
 
Hva betyr endringen for deg som kunde? 
Fra overdragelsen vil Tryg Forsikring være forsikringsgiver for dine forsikringsavtaler. Forsikringsavtalene 
dine vil fortsette uten endringer på tidspunktet for overføringen, slik at du som kunde ikke behøver å foreta 
deg noe ved mottagelse av dette brevet. 
 
Ved din årlige fornyelse av forsikringsavtalen etter 5. mai 2022 vil du motta ny forsikringsavtale fra Tryg For-
sikring. Tryg vil sette risikoriktig pris som også tar hensyn til generell inflasjon, på lik linje med resten av for-
sikringsbransjen.  
 
Tryg vil i hovedsak endre din forsikringsavtale slik at den har lik eller bedre dekninger, og lik eller lavere 
egenandel, enn det du har hos Codan Forsikring. Det vil være noen få unntak, og disse vil fremgå særskilt 
av fornyelsesdokumentene som du mottar en måned før din fornyelse. 
 
I forbindelse med overdragelsen har du som kunde rett til å avslutte forsikringsforholdet med oss. Dette må 
eventuelt gjøres innen fire uker fra du mottar dette brevet.   
 
 
Tryg Forsikring – et trygt valg 
Tryg Forsikring blir Norges tredje største forsikringsselskap og har i dag over 440 000 kunder. Med ca. 1 
200 ansatte og over 40 lokale kontorer over hele landet har Tryg Forsikring gjennom alle år vært en aktiv 
bidragsyter til et tryggere samfunn. Dette har Tryg gjort blant annet gjennom å utplassere over 50 000 liv-
bøyer og ved å ha et tett samarbeid med Natteravnene.  
 
 
Er det noe du lurer på? 
Du vil motta mer informasjon fra oss når det nærmer seg årlig fornyelse av dine forsikringer etter 5. mai 
2022. Inntil det trenger du ikke å foreta deg noe. 
 
Du kan finne mer informasjon om overgangen til Tryg Forsikring på www.codanforsikring.no/tryg eller ved å 
scanne QR-koden nederst i dette brevet. Du er også velkommen til å ringe oss på 408 06 300, mandag til 
fredag mellom kl. 08:00 og 17:00.  
 
Vi hjelper deg gjerne. 
 
 

Vennlig hilsen  
 
Codan Forsikring 
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