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Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Dani-
ca Sundhedssikring dig mulighed for selv at bestem-
me, hvor og hvornår du vil behandles. Med en hurtig 
behandling kan du således komme tilbage til arbejdet, 
uden at hverken du eller din arbejdsplads mister for 
meget. Ud over at ventetiden kan være ubehagelig, 
kan det også få økonomiske følger, hvis du ikke kan 
passe dit arbejde. For arbejdsgiveren kan det være 
et problem at undvære en medarbejder i længere tid. 
Og specielt for selvstændige erhvervsdrivende kan 
længere tids fravær fra virksomheden betyde tab i ind-
tjeningen.

Du får også andre fordele for eksempel samme læge 
gennem hele behandlingsforløbet og et højt serviceni-
veau.

For at gøre det nemt for dig har vi opbygget Danica 
Sundhedssikring i moduler, så du selv kan bestemme, 
hvordan du vil sikre dig i et behandlingsforløb. På den 
måde er du sikker på at få en forsikring, der passer til 
lige netop dine behov. 
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Danica Sundhedssikring 
giver dig flere valgmuligheder

Modulerne består af et obligatorisk grundmodul og 
ekstra moduler, der kan tilknyttes efter behov.

Grundmodul
Danica Sundhedssikring dækker udgifterne til hurtig 
behandling på privathospital eller hos speciallæge, 
så du undgår unødvendig ventetid og hurtigere bliver 
rask. Forsikringen betaler alle dækningsberettigede 
udgifter på op til en million kroner pr. år.



Andre behandlere og terapeuter – modul 1
Grundmodulet kan udvides med dækning for en række 
behandlingsformer, der normalt ikke foregår i lægefag-
ligt regi. Det drejer sig blandt andet om behandling hos 
kiropraktorer, fysio- og zoneterapeuter, akupunktører, 
psykologer og kliniske diætister.

Ekstra frihed – modul 2
Med modul 2 er du dækket, så du kan komme på 
rekreations- og behandlingsophold, få midlertidig hjælp 
i hjemmet, ligesom der er mulighed for at blive behand-
let i udlandet. Derudover er den maksimale årlige 
udbetaling forhøjet med en halv million kroner, hvilket 

vil sige, at forsikringen betaler alle dækningsberetti-
gede udgifter på op til halvanden million kroner pr. år.

Børnedækning – modul 3
Det er hårdt at opleve at have syge børn, og derfor 
har vi skabt et modul for virksomhedsordninger, hvor 
medarbejdernes børn er dækket. Med modul 3 kan 
børn blive behandlet på et privathospital eller af en 
speciallæge. Modulet inkluderer også et antal kiroprak-
tor-, fysioterapi-, akupunktur-, psykolog- og zoneterapi-
behandlinger til børnene.

Behandling af afhængighed – modul 4
Med modul 4 kan virksomheden sætte handling bag 
personalepolitikkens ord og hjælpe medarbejdere, der 
lider af ludomani eller er afhængige af alkohol, medicin 
eller andre rusmidler.

I faktaarkene kan du læse mere om de forskellige 
moduler. Modulerne Børnedækning og Behandling af 
afhængighed tilbydes kun i forbindelse med obligatori-
ske firmaordninger.

Vær opmærksom på, at det for firmaordninger ikke 
er muligt for den enkelte medarbejder at købe ekstra 
moduler.
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Du kan vælge at blive behandlet på et privathospital 
eller hos en speciallæge. Grundmodulet dækker:

Konsultation og forundersøgelse
Vi dækker udgifter til konsultation og forundersøgelse, 
hvis det fører til en diagnose og efterfølgende behand-
ling.

Ophold og forplejning
Du får dækket udgifter til egen kost, forplejning og pleje 
fra privathospitalet, når du er indlagt.

Medicinsk og kirurgisk behandling
Vi dækker udgifter til kirurgisk behandling – både am-
bulant og under indlæggelse. Medicinsk og anden be-
handling er kun dækket i forbindelse med indlæggelse.

Efterkontrol
Efter endt behandling kan du få dækket dine udgifter til 
at få kontrolleret behandlingen – også hvis der er behov
for kontrol flere gange.

Ambulant genoptræning
Hvis du har gennemgået kirurgisk behandling, dækker 
forsikringen ambulant genoptræning i Danmark. Gen-

optræningen skal foregå på privathospital, hos special-
læge eller fysioterapeut efter henvisning fra en læge.

Grundmodulet dækker

• konsultation og forundersøgelse

• ophold og forplejning under indlæggelse

• kirurgisk behandling

• medicinsk og anden behandling

• ambulant genoptræning efter kirurgisk behandling

• efterkontrol.

Grundmodul



Alle private kunder under 60 år med bopæl i Danmark 
kan som hovedregel oprette en Sundhedssikring i 
Danica Pension. Du skal være fuldt arbejdsdygtig, ikke 
have søgt om offentlig førtidspension og ikke være 
ansat i skåne- eller fleksjob.

Hvordan udbetales forsikringen?
Får du brug for Danica Sundhedssikring, skal du 
kontakte Danica Pension – du kan også gå ind på 
www.danicapension.dk, hvor du kan anmelde de 
fleste skader elektronisk. 

Skal der udfyldes en anmeldelse, gør du det sammen 
med den person, der skal behandle dig. Når vi har 

godkendt den, beslutter du sammen med behandlings-
stedet, hvornår behandlingen skal starte.

For at gøre det så nemt som muligt afregner vi direkte 
med privathospitalet. Modtager du behandling af en 
speciallæge, refunderer vi beløbet, når vi modtager en 
original kvittering.

Privathospital eller speciallæge
Du kan blive behandlet på for eksempel Privathospitalet 
Hamlet, Privathospitalet Skørping, Erichsens Klinik, 
Gildhøj Speciallægeklinik og Privathospitalet Mølholm. 
Desuden dækker vi behandling hos praktiserende 
speciallæger over hele Danmark – undtagen Færøerne 
og Grønland.

Hvad dækker Danica Sundhedssikring ikke?
Forsikringen dækker de fleste behandlinger og ope-
rationer, men der er undtagelser. For eksempel er 
kosmetiske operationer og behandling for barnløshed 
undtaget. Desuden er sygdomme, der er opstået, 
før forsikringen blev oprettet, ikke dækket. Eventuelt 
senere fremkommende følgetilstande er heller ikke 
dækket. I forsikringsbetingelserne kan du finde en liste 
over behandlinger, der ikke er dækket.

Skattefri udbetaling
Udbetalinger fra forsikringen til dækning af behandling 
og medicin er skattefrie. Betalingen for forsikringen 
kan ikke trækkes fra i skat for private, mens der gælder 
andre regler for firmakunder.
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Hvem kan oprette 
Danica Sundhedssikring?
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Om Danica Pension

Danica Pension er en af Danmarks største udbydere af 
pensionsordninger. Og det er vores mål at give dig den
størst mulige sikkerhed frem til og i seniortilværelsen. 
Derfor tilbyder vi personlig rådgivning om pensions-
ordninger.

I alle ordninger har vi taget højde for de risici, hverdagen 
nu engang byder på. Danica Pension er et pensionsselskab 
for både virksomheder og privatpersoner. Og vi har altid 
en kvalificeret rådgiver med speciale inden for pensions-
ordninger i nærheden af, hvor du befinder dig.

Du kan finde mere information på www.danicapension.dk, 
eller ringe til os på 70 11 25 25.



7



DAN90354 · 03.2009

Danica Pension
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby

Telefon 70 11 25 25
Fax 45 14 96 16
www.danicapension.dk

Forsikringsselskabet Danica, Danica Pension, Danica Pension I ,  Danica Pension III ,

Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 Livsforsikringsaktieselskab Livsforsikringsaktieselskab Livsforsikringsaktieselskab

CVR-nr. 25 02 06 34 CVR-nr. 24 25 61 46 CVR-nr. 25 86 92 81 CVR-nr. 14 30 19 09

København DK København DK København DK København DK


