SUNDHEDSFORSIKRING
- din genvej til hurtig behandling
En investering i din sundhed
Tryghed i hverdagen handler ikke kun om at være rask. Hos
Mølholm Forsikring tror vi på, at det for dig også handler om
at vide, at du er sikret hurtig behandling, hvis du bliver syg
eller kommer til skade.
En sundhedsforsikring er derfor din genvej til hurtig undersøgelse og behandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade
- uden om de ofte lange offentlige ventelister.
Herunder kan du læse mere om dine muligheder med en
sundhedsforsikring, samt hvordan du tager stilling til, om du
ønsker at være dækket eller ej.

Her har du adgang til Mit Mølholm, som er vores online selvbetjeningsunivers, hvor du fx både kan anmelde dit behandlingsbehov og modtage svar på dine henvendelser til os. Vær
opmærksom på, at det tager 1-2 hverdage at behandle skadeanmeldelsen.

Sådan tegner du din sundhedsforsikring
Hvis du ønsker at blive omfattet af en sundhedsforsikring
og få gavn af de mange fordele, udfylder du blot tilmeldingsformularen, som du finder på vores hjemmeside.
KLIK HER

Husk også at sikre din ægtefælle/samlever
God dækning til dig og dine børn
- med 10 dages behandlingsgaranti
Sundhedsforsikringen dækker udredning, operation eller behandling af sygdomme og skader hos en speciallæge eller en
professionel behandler - og det gælder ikke kun for dig.
Vi dækker vi også udredning, operation eller behandling af
sygdom og skade hos alle dine børn under 24 år. Det kalder
vi kollektiv børnedækning. Når dine børn fylder 24 år, kan de
med fordel videreføre deres dækning som en Mølholm Junior-ordning.

Tegner du en sundhedsforsikring, kan du også med fordel
tegne samme gode dækning til din ægtefælle/samlever.
Pris for din ægtefælle/samlever*:

kr. 1.891 ,-

For ægtefæller/samlevere gælder, at undersøgelse og behandling af sygdomme og skader opstået før tilmeldingen,
først er dækket efter 6 måneders forsikring. Dækning til din
ægtefælle/samlever kan tegnes, indtil hun/han fylder 60 år.

Har du spørgsmål?

Senest 10 arbejdsdage efter vi har godkendt din eller dine
børns skadeanmeldelse, er I igang med undersøgelse eller
behandling i vores landsdækkende behandlernetværk**.

Har du spørgsmål til dine muligheder med en sundhedsforsikring, er du altid velkommen til at kontakte os på
tlf. 6520 2120.

Du finder mere om vores dækninger i vores forsikringsbetingelser på molholmforsikring.dk. Vær opmærksom på, at
sygdom og skade, som er opstået før din tilmelding, først er
dækket efter 6 måneders forsikring.

Du kan også kontakte Juristernes og Økonomernes Pensionskasse for nærmere info om dine muligheder.

Mange behandlingsmuligheder

IPID-produktark for denne forsikring finder du HER. For yderligere informationer om forsikringen henviser vi til Mølholm
Forsikrings forsikringsguide og
forsikringsbetingelser.

En sundhedsforsikring er din hurtige genvej til bl.a. :
Speciallæge
Kiropraktor
Fysioterapeut
Psykiater
Fodterapeut
Ergoterapeut
Zoneterapeut
Akupunktør
Misbrugsafvænning

Massør
Diætist
Psykolog
Akut krisehjælp

Din pris

1.791 kr.*

Sådan bruger du forsikringen
Får du en sygdom eller en skade, som kræver undersøgelse eller behandling, anmelder du det nemt
ved at udfylde en skadeanmeldelse på
molholmforsikring.dk.

* Helårlig pris pr. person
Ekskl. statsafgift på 1,1 pct.
Prisen gælder til 31. 12. 2019
**Skader og sygdomme dækkes
i henhold til gældende
forsikringsbetingelser

