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Har du etableret Sundhedssikring i Danica Pension 
via Business Danmark, tilbyder Danica Pension, at 
du kan etablere en Sundhedssikring til din ægtefæl-
le/samlever. 

 
Modul 1 

Modul 1 er et godt supplement til grundmodulet, 
hvis du får behov for anden behandling end lægebe-
handling. 
 
Med modul 1 får du også dækket udgifterne til læ-
geordineret medicin. 
 
Fysioterapeut og kiropraktor 

Har du været ude for en ulykke eller er blevet syg, 
kan du få brug for fysioterapi- eller kiropraktorbe-
handling. Forsikringen dækker dog kun behandlinger 
hos en fysioterapeut, hvis du har en henvisning fra 
lægen. 
 
Akupunktør og zoneterapeut 

Det bliver mere og mere almindeligt at bruge aku-
punktur og zoneterapi som supplement til det tradi-
tionelle behandlingssystem. 
 
 
 
 

Psykolog 

Det kan være svært at tackle de psykiske følger ef-
ter en sygdom, en ulykke eller et overfald. Her kan 
en psykolog hjælpe dig med at komme ovenpå igen. 
Den offentlige Sygesikring giver i en række tilfælde 
tilskud til 12 behandlinger hos en psykolog, men du 
skal dog selv betale en del af udgiften – modul 1 
dækker denne udgift. 
  
Hvis du får psykiske problemer på grund af forhold i 
din familie eller på din arbejdsplads, er du ikke be-
rettiget til psykologbehandling i offentligt regi.  
 
Med modul 1 kan du få dækket op til otte psykolog-
behandlinger hos en privat praktiserende psykolog. 
Men det kræver, at du har en henvisning fra lægen 
og ikke har haft mulighed for at få psykologbehand-
ling efter Den offentlige Sygesikrings regler. 
 

Diætist 

Har du et BMI (Body Mass Index) på over 35, har du 
mulighed for at få 10 konsultationer hos en klinisk 
diætist, når du har fået en henvisning fra lægen. 

 
 
Modulet dækker 
 lægeordineret receptpligtig medicin i forbindel-

se med behandling af dækningsberettiget syg-
dom eller ulykke 

 fem kiropraktorbehandlinger og en røntgenun-
dersøgelse pr. kalenderår 

 otte fysioterapibehandlinger pr. kalenderår 
 otte akupunkturbehandlinger pr. kalenderår 
 otte zoneterapibehandlinger pr. kalenderår 
 tolv behandlinger hos autoriseret psykolog efter 

Den offentlige Sygesikrings regler inden for et 
kalenderår og for samme forsikringsbegivenhed 
 eller 

 otte behandlinger hos autoriseret psykolog inde 
for et kalenderår og for den samme forsikrings-
begivenhed 

 ti konsultationer hos klinisk diætist  - hvis dit 
BMI er over 35. 
 
 

 
 
 



 

 
 

Modul 2 

Med modul 2 får du ekstra frihed og hjælp, hvis du 
bliver ramt af en sygdom eller kommer ud for en 
ulykke.  
 
Midlertidig hjælp i hjemmet 

Du kan få hjælp og pleje i dit hjem, hvis du har været 
igennem en behandling, der er berettiget til dækning 
og diagnosticeret i forsikringstiden. Med andre ord 
kan du få hjælp til indkøb, rengøring og personlig hy-
giejne i op til 30 timer pr. kalenderår. Hjælpen skal 
være ordineret af din egen læge eller den læge, der 
behandler dig. 
 
Rekreations- og behandlingsophold 

Har du været gennem et behandlingsforløb – hvor 
sygdommen er diagnosticeret i forsikringstiden – og 
har været indlagt, dækker vi udgifter til et rekreati-
ons- og behandlingsophold med op til 45.000 kro-
ner pr. kalenderår. Du kan komme på rekreations- 
og behandlingsophold, hvis du efter en indlæggelse 
har brug for genoptræning, efterbehandling og hvile. 
Et rekreations- og behandlingsophold skal være or-
dineret af en læge og godkendt af Danica Pension.  

Behandling i udlandet 

Du kan blive behandlet, hvor det passer bedst – 
uanset hvor i verden det er. Vi dækker udgifterne til 
behandling i udlandet, hvis de samlede omkostnin-
ger ikke overstiger prisen for den samme behand-
ling i Danmark med mere end 30 procent. Tilbyder 
danske privathospitaler ikke behandlingen, vil modu-
let dække en behandling med op til 200.000 kroner 
pr. kalenderår. 
 

En ledsager med til udlandet 

Du kan også vælge at tage en ledsager med, hvis en 
læge vurderer, at det er nødvendigt. Vi dækker ud-
gifter til ophold med op til 2.000 kroner om dagen. 
 
Transport til behandling i udlandet 

Vi dækker udgifter til flybillet til og fra udlandet – 
også til ledsager. Vi betaler op til 10.000 kroner for 
en tur/returbillet. 
 
Højere forsikringssum  

Grundmodulets højeste forsikringssum er en million 
kroner pr. kalenderår. Da du har modul 2, er sum-
men halvanden million kroner. 

 
 
Modulet dækker  
 midlertidig hjælp i hjemmet 
 udgifter til rekreations- og behandlingsophold 
 udgifter til behandling i udlandet 
 transport til og fra udlandet 
 en ledsagers ophold i udlandet 
 forhøjelse af forsikringssummen til 1,5 mio. 

kroner for hele forsikringen. 
 

 
Pris 

Den årlige pris er 1.862,74 kroner for forsikringens  
grundmodul plus modul 1 og 2. Hertil knyttes en 
overskudsandel på 30 procent. 
 
Hvis ordningen integreres i Business Danmarks 
Pension – og derfor betales månedligt – vil den årli-
ge pris være 1.875,60 kroner (156,30 kroner må-
nedligt). 

 


