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Hvad dækker den? 

Sundhedsforsikring Basis 

 Fysioterapi og kiropraktor 

 Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist 

 Akut krisehjælp 

 Psykologisk rådgivning 

Sundhedsforsikring Super og Arbejdstid/Fritid 

 Fysioterapi og kiropraktor 

 Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist 

 Akut krisehjælp 

 Psykologisk rådgivning 

 Operation og hospitalsophold 

 Speciallægekonsultation og behandling 

 Medicin og medicinske hjælpemidler  

 Rejseomkostninger og rejseledsager 

 Second opinion 

 Økonomisk kompensation efter operation 

 Hjælp til uhelbredeligt syge og døende 

 

 

Tillægsforsikringer 

 Online læge 

 Afvænning 

 Kritisk sygdom 

 Kronisk sygdom 

 Følgelidelse til kronisk sygdom 

 

 
Hvad dækker den ikke? 

For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke dækker 

henvises til forsikringsvilkårene. De mest typiske undtagel-

ser kan ses nedenfor, og i nogle tilfælde kan undtagelserne 

ophæves ved at tilkøbe en tillægsforsikring. 

Der dækkes ikke for udgifter, der vedrører, skyldes eller er 

opstået som følge af 

 Akut behandling 

 Sygdom og tilskadekomst, der er opstået inden sikrede 

blev omfattet af forsikringen. Ophæves efter 6 måneder 

(1 år for medforsikret familie) 

 Kronisk sygdom og følgelidelse til kronisk sygdom  

 Medfødte fysiske og psykiske lidelser 

 Selvforskyldt legemsbeskadigelse  

 Tilskadekomst sket under påvirkning af alkohol, narkoti-

ka, misbrug af medicin eller andre rusmidler 

 Forebyggende behandling inkl. vaccinationer og scree-

ning 

 Kosmetiske behandlinger og operationer 

 Organtransplantation og organdonation 

 Fedmeoperation og –behandling 

 Tandbehandling 

 Synskorrektion (nær- og langsynethed) 

 Professionel sport 

   

 

 
Er der nogen begrænsninger i dækningen? 

Sundhedsforsikring 

 Behandlingen skal være aftalt og godkendt af If. 

 Behandlingsstedet skal være en del af Ifs netværk 

(medmindre der er købt dækning uden for netværk.) 

 Krig, krigslignende tilstande, terror, oprør eller borgerli-

ge uroligheder 

 Atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold 

eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald 

Sundhedsforsikring 
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET 

Selskab: If Skadeforsikring Produkt: Sundhedsforsikring 
 

 

 

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

En sundhedsforsikring dækker udgifter til undersøgelse, behandling, operation, genoptræning mv. både som følge af sygdom og ulykke. 

Det er muligt at købe sundhedsforsikringen uden undersøgelse og operation. Ved køb af Sundhedsforsikring Super eller Arbejdstid/Fritid 

kan endvidere vælges dækning for afvænning og kritisk sygdom. 
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker behandling i Ifs netværk i Danmark. Findes der ikke et egnet behandlingssted i netværket, henvises sikre-

de til et behandlingssted i Ifs netværk i Norden eller Europa. 

 Hvis der er valgt dækning uden for netværk kan sikrede ved behandling hos fysioterapi, kiropraktor, akupunktur, zoneterapi, 

osteopati og psykolog vælge at blive behandlet af en behandler efter eget valg. 

     

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Du skal give besked, når der er ansatte som ikke længere er ansat. Når du får nye ansatte skal du give besked om navn, ansættel-

sestidspunkt og cpr. nr. 

Ved brug af forsikringen kræves der lægebesøg for at få afklaret behandlingsbehovet og herefter skal If kontaktes. 

     

 
Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Første betaling 

Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage. 

Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve 

et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed. 

Rettidig betalingsdag 

Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura. 

Manglende betaling 

Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage 

efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen. 

Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. 

     

 
Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen. 

     

 
Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede interesse bortfal-

der. 

Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren 

som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 
 


