
Sundhedssikring

Få adgang til den 
bedste behandling, 
hvis du bliver syg
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Alle syge ønsker at blive 
hurtigt raske. Har du  
adgang til god, effektiv 
og gratis behandling, hvis 
dit helbred svigter?

Det er hårdt at blive syg. Og 
det er endnu hårdere, hvis  
du skal vente længe på  
behandling. Eller hvis du skal 
tænke på, om du har råd til  
at købe behandling, som det 
offentlige ikke betaler. 

Du har mulighed for at få hjælp 
fra læger og specialister, når du 
har brug for det – uden at du
skal bekymre dig om udgifterne. 
Mærker du symptomer på 
stress, kan du også få anonym 
forebyggende telefonisk hjælp 
fra psykologer med speciale i 
stress. 

Med en Sundhedssikring får du 
udover den økonomiske hjælp 
også hurtig adgang til god  
behandling og dermed færre 
dage med smerter, uvished  
og ubehag.

Beløbene gælder i 2020. Dækker dine udgifter til behand-
ling, operation, speciallæge mv. Udbetalinger er skattefrie.

                        UDBETALING PRIS PR. ÅR

Produktet kort fortalt
Du oplever kortere ventetid og hurtigere behand-
ling, når du er syg.

Du vælger den behandler du foretrækker.

Du får betalt dine udgifter til for eksempel un-
dersøgelser, operationer og akut hjælp. Det kan 
også være behandlinger du har brug for hos en 
kiropraktor, fysioterapeut, psykolog eller hos en 
zoneterapeut.

Du får dækket dine udgifter til private hospitaler 
og klinikker i Europa og til offentlige hospitaler 
i Danmark, hvis det offentlige ikke betaler hele 
behandlingen.

Forsikringen er et godt supplement til det offent- 
lige sundhedssystem.

Forsikringen gælder, indtil du er fyldt 65 år.

Sådan vælger du tryghed
Det er nemt og enkelt, og du behøver ikke svare 
på spørgsmål om dit helbred. Du skal blot udfylde 
en anmodning – resten klarer vi i pengeinstituttet.

Du kan købe forsikringen, hvis du er mellem 18 og 
65 år og kunde i pengeinstituttet. 

Hvis din ægtefælle eller samlever også opretter  
en forsikring, kan jeres hjemmeboende børn under 
18 år blive omfattet gratis. Hvis kun du opretter  
en forsikring, kan du få dit barn dækket til cirka 
halv pris. 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at  
spørge din rådgiver. 

På gensyn! 

Forsikringsbetingelserne beskriver, hvornår og hvordan du er 
dækket.

Op til 1.992.000 / 2.988.000 kr. 
                i forsikringstiden  

1.996,00 kr
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