Danica Sundhedssikring
- giver dig flere muligheder

Som kunde i Danske Bank kan du tegne en
Sundhedssikring, Privat i Danica Pension.
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Hvis du bliver syg eller kommer ud for en
ulykke, er det rart at kunne blive behandlet så
hurtigt som muligt. Dels fordi et langt sygeforløb kan gå ud over karrieren, familien og
fritiden i øvrigt. Dels fordi et langt sygeforløb
kan være en stor psykisk belastning for både
dig og din familie.
En Danica Sundhedssikring sikrer dig netop en
hurtig behandling på et privathospital, en
privatklinik eller hos en speciallæge. Du får
også mulighed for at få hjælp til pleje hjemme
og dækket udgifter til rekreations- og
behandlingsophold.
Hvem kan oprette forsikringen?
Danica Sundhedssikring, privat kan oprettes af
alle mellem 18 og 59 år med fast bopæl i
Danmark. Forsikringen ophører, når du fylder
67 år.
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Hvad dækker forsikringen?
Du er dækket for udgifter op til 1.000.000 kr.
(2022) om året til lægeordineret behandling,
hvis du bliver syg eller kommer ud for en
ulykke. Forsikringen er opbygget med to
obligatoriske moduler, samt et valgfrit modul,
så du kan få den dækning, der passer dig bedst.
Grundmodulet dækker
 konsultation og forundersøgelse
 ophold og forplejning
 kirurgisk og medicinsk behandling
 efterkontrol
 ambulant genoptræning.
Modul 1 dækker bl.a.
 fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi,
akupunktur, diætist, psykiater og
psykologbehandling
 lægeordineret medicin ved behandling af en
dækningsberettiget sygdom eller ulykke.

Modul 2 (Tilvalg) dækker bl.a.
 midlertidig hjælp i hjemmet
 rekreations og behandlingsophold
 behandling i udlandet
 transport til og fra udlandet
Tilvælges Modul 2, udvides den årlige
forsikringssum til 1.500.000 kr. (2022).
Hvornår dækker forsikringen?
Forsikringen træder i kraft tre måneder efter,
du har oprettet den. Vær opmærksom på, at
der er sygdomme og følger af ulykker, der ikke
er dækket - hvilket fremgår af
forsikringsbetingelserne.
Hvad koster forsikringen?
Prisen på Sundhedssikring afhænger af din
alder - og af de moduler du vælger. Prisen
reguleres en gang om året og er ikke
fradragsberettiget.

Du kan læse mere i faktaarket - Andre
behandlere og terapeuter.
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Hvordan udbetales dækningen?
Kommer du ud for en dækningsberettiget
sygdom eller ulykke, afregner Danica Pension
direkte med privathospitalet. Er du blevet
behandlet hos eksempelvis en fysioterapeut,
betaler du fysioterapeuten og sender
regningen til Sygeforsikringen ”danmark”, der
sørger for, at din erstatning bliver indsat på din
NemKonto.
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Hvordan anmelder jeg en skade?
Du kan anmelde en skade på
www.danicapension.dk/anmeld. Her kan du
også se, hvor meget der vil blive refunderet
eksempelvis for fysioterapibehandlinger.
Interesseret?
Er Danica Sundhedssikring noget for dig, eller
ønsker du flere oplysninger, er du meget
velkommen til at kontakte din rådgiver eller
klikke ind på www.danicapension.dk.
Oplysning om provision
Banken modtager provision fra Danica
Pension.
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