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DIAGNOSEFORSIKRING
Kom hurtigere gennem sundhedssystemet

Hvorfor ikke stille dig selv bedst muligt, hvis du skulle blive
syg? Med en Codan Care Diagnoseforsikring er du sikker på at
komme hurtigere gennem sundhedssystemet, så et eventuelt
sygdomsforløb bliver forkortet.
Hurtig adgang til speciallæge
Som Danmarks eneste forsikringsselskab har Codan udviklet en
særlig diagnoseforsikring. Forsikringen er et supplement til det
offentlige sundhedssystem og sikrer, at du hurtigt kan få stillet
en diagnose hos en speciallæge, hvis din egen læge mener, at du
har behov for yderligere undersøgelse.

Med Codan Care Diagnoseforsikring er du sikker på at blive
undersøgt hos en speciallæge inden for maksimalt 10 arbejdsdage, hvis det offentlige ikke kan klare opgaven hurtigt. Derefter
er du parat til at blive behandlet i det offentlige sundhedssystem, indenfor de behandlingsgarantier, der gælder her.
Codan Care Diagnoseforsikring dækker udgiften til undersøgelser hos speciallæge i Danmark, indtil en egentlig diagnose
er stillet. Med diagnosen i hånden kan du langt hurtigere
komme videre og få behandling i det offentlige sundhedssystem.

Vær sikret speciallægeundersøgelse inden for 10 dage
Codan Care Diagnoseforsikring er et supplement til det
offentlige sundhedssystem, hvor der kan være helt op til 12
ugers ventetid*, når det handler om at få blive undersøgt hos en
speciallæge.

FÅ STILLET DIAGNOSEN
Besøg hos egen læge
og henvisning til
speciallæge

Med en Codan Care
Diagnoseforsikring

Via det offentlige
sundhedssystem
Diagnoseforsikringen dækker, indtil du har fået stillet en
diagnose, så du hurtigere kan komme igennem og få behandling
i det offentlige sundhedssystem.

Kilde: *Landspatentregistret 10/2010

Behandling
i det offentlige
sundhedssystem

CODAN CARE
Sådan fungerer forsikringen
I forbindelse med sygdom/ulykke skal du først konsultere din
egen læge. Konstaterer den praktiserende læge behov for
yderligere undersøgelse, der ikke kan finde sted indenfor 14
dage i offentligt regi, træder forsikringen straks i kraft. Ring til
Codan Care Skade, hvor du får anvist et undersøgelsessted
inden for Codans netværk af speciallæger.

Fordelene med en Diagnoseforsikring:
· Hurtig adgang til undersøgelse hos en speciallæge
· Et væsentligt kortere samlet sygdomsforløb – og dermed
mindre bekymring for dig og dine nærmeste
· Kortere ventetid der minimerer risikoen for, at sygdommen
kan videreudvikle sig.

Lav præmie
Codan Care Diagnoseforsikring er markant billigere end de
traditionelle behandlingsforsikringsprodukter på markedet.
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Årlig præmie i 2011

Op til 20 år

405 kr.

20 til 29 år

681 kr.

30 til 39 år

912 kr.

40 til 49 år

1.147 kr.

50 til 59 år

1.382 kr.

60 til 64 år

1.936 kr.

65 til 69 år

2.663 kr.

70+ år

3.063 kr.
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KONTAKT DIN ASSURANDØR
OG BESTIL CODAN CARE
DIAGNOSEFORSIKRING

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Tel 33 55 55 55
Fax 33 55 21 22
www.codan.dk

Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.
Der tages forbehold for trykfejl. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger
af policetekster og forsikringsbetingelser. Du kan få de fulde forsikringsbetingelser ved at
kontakte din assurandør eller ringe på 33 55 33 10. Vi skal bruge personlige data herunder
CPR-nummer for at afgive et tilbud.

