Behandlingsforsikring Privat
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Mølholm Forsikring A/S

Produkt: Behandlingsforsikring

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er dit aftaledokument og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige
aftale med os. På www.molholmforsikring.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en behandlingsforsikring er du i trygge hænder, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Vi garanterer, at
du senest 10 arbejdsdage efter godkendt anmeldelse er i undersøgelse og/eller behandling på privathospital
eller privat klinik i vores store landsdækkende behandlernetværk
Forsikringen dækker den person der fremgår af aftalen.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

! Forsikringen dækker undersøgelse
og/eller behandling af anmeldte
sygdomme/skader/lidelser såfremt
der er tale om svækket
helbredstilstand, som kan forbedres
væsentlig eller kureres.

" Forsikringen dækker fx ikke akut
behandling
" Praktiserende læge/speciallæge i
almen medicin
" Skader, der er fremkaldt ved fortsæt
eller ved grov uagtsomhed
" Eksperimentel behandling
" Skader opstået under udøvelse af
professionel sport (når sporten
drives, som hovederhverv)
" Gebyr ved manglende rettidigt afbud
" Private udgifter - herunder udgifter til
hotelophold og til ledsager
" Udgifter til undersøgelse/behandling
af sygdom/skade/lidelser under
rejser/ophold i udlandet
" Transport - dog dækkes
transportudgifter i Danmark til og fra
privathospital/privatklinik.

Forsikringen dækker fx undersøgelse og behandling på/hos:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Privathospital og privatklinik
Hospice og terminal pleje
Allergivaccination
Diætist
Fodterapeut
Tandbehandling ved tandskader
opstået som følge af en ulykke
Fysioterpeut og kiropraktor
Akupunktør, zoneterapeut, massage
og ergoterapeut
Psykolog og psykiater
Ludomani
Alkohol- og Misbrugsbehandling
Operation af kroniske lidelser samt
behandling hos fysioterapeut,
kiropraktor, akupunktør eller
zoneterapeut for kroniske lidelser i
bevægeapperatet
Gratis adgang til sundhedsportalen
rundtomsundt.dk.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

Du skal have en lægehenvisning fra
din egen læge før du anmelder en
skade. (Henvisning er ikke et krav,
hvis du skal til kiropraktor,
akupunktur, massør, zoneterapeut,
fodterapeut, ergoterapeut, øjenlæge,
akut psykolog, psykolog grundet
arbejdsrelateres stress, skilsmisse
eller utroskab).

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker på de af Mølholm Forsikrings udvalgte kvalitetssikrede behandlingssteder.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•

Når du tegner en forsikring, skal du give os de korrekte oplysninger.
Du skal betale din forsikring til tiden.
Når du har en skade skal du straks anmelde den til os.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft, og gælder for 1 år.
Du kan vælge om du vil betale helårligt, kvartalsvis, halvårligt eller månedtligt. Opkrævning sendes
enten til den betalingsadresse, som er opgivet, eller ved elektronisk betalingsopkrævning.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den førstkommende 1. i måneden efter vi har modtaget din tilmelding, og
dækning af igangværende behandling, vil stoppe ved ophør af forsikringen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges med 3. måneders varsel til hovedforfald, men ønsker du at opsige aftalen
før hovedforfald, er dette muligt mod et gebyr på 500 kr.

