
Sundhedsforsikring

Din sundhed i trygge hænder
Som medarbejder har du mulighed for at blive omfattet af en 
sundhedsforsikring hos Gjensidige. Forsikringen er din genvej 
til hurtig undersøgelse og behandling, hvis du bliver syg eller 
kommer til skade.

Herunder kan du læse mere om dine muligheder med en 
sundhedsforsikring, samt hvordan du tager stilling til, om du 
ønsker at være dækket.

Din gode dækning
Sundhedsforsikringen dækker udredning, operation eller 
behandling af sygdomme og skader hos en speciallæge eller 
behandler.

Senest 10 hverdage efter vi har godkendt din skadean-
meldelse, har du været til din første undersøgelse eller 
behandling hos en speciallæge i vores landsdækkende 
behandlernetværk bestående af kvalitetssikrede 
privathospitaler og privatklinikker. 

Du �nder mere om vores dækninger i vores 
forsikringsbetingelser på gjensidige.dk

Mange behandlingsmuligheder
Sundhedsforsikringen er din hurtige genvej til bl.a.:

Speciallæge
Fysioterapeut
Fodterapeut
Zoneterapeut
Misbrugsafvænning

Kiropraktor
Psykiater
Ergoterapeut
Akupunktør

Massør
Diætist
Psykolog
Akut krisehjælp

Sådan bliver du omfattet
Hvis du ønsker at blive omfattet af en sundhedsforsikring og
få gavn af de mange fordele, skal du udfylde formularen via. 
dit vikarlogin.

Efter din oprettelse, sender vi dig et velkomstbrev.

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 vores selvbetjeningsplatform Din side. 

Din side tilgår du nemt og hurtigt på vores hjemmeside, 
hvorefter du logger ind med dit NemID.

Husk også at sikre din familie
Tegner du en sundhedsforsikring, kan du med fordel tegne en 
sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever og dine børn. 
Når du har trykket på linket, via. dit vikarlogin skal du 
logge ind med dit NemID. Herefter kan du enkelt og nemt 
tilmelde din ægtefælle/samlever og dine børn under ”Opret 
min familie”. Det er også her, du kan se prisen på 
sundhedsforsikringen. Hvis du tilmelder et familiemedlem over 
15 år, skal vedkommende underskrive med eget NemID.

For ægtefæller/samlevere og børn gælder det, at undersøgelse 
og behandling af sygdomme og skader opstået før tilmelding, 
først er dækket efter 6 måneders forsikring. Har din familie 
haft sundhedsforsikring hos et andet selskab, kan den optjente 
anciennitet overføres og modregnes i karensen. Dog må der 
ikke være et slip imellem de to forsikringer.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til dine muligheder med en sundhedsforsik-
ring, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 7010 9009.

Produktark for denne forsikring �nder du her. For yderligere 
informationer om forsikringen henviser vi til vores  
forsikringsbetingelser

- via

*Helårlig pris pr. person ekskl. statsafgift på 1,1 pct. Prisen gælder til:
Skader og sygdomme dækkes i henhold til gældende forsikringsbetingelser

I samarbejde med

https://www.gjensidige.dk/virksomhed/betingelser
https://www.gjensidige.dk/ipid/gfdk/sunderh



