Ekstra frihed
 modul 2
Firma
Med dette modul er medarbejderne i din virksomhed omfattet af en række tilbud, der giver ekstra friheder.
Behandling af visse forudbestående lidelser
Når modulet oprettes, er det muligt at få dækket behandlingen af visse forudbestående lidelser, selvom de
er opstået før Danica Sundhedssikring er oprettet.
Det er vigtigt, når diagnosen kræft stilles, at behandling sker hurtigt både af fysiske og psykiske grunde.
Modulet dækker behandling af kræft, der er opstået,
før forsikringen trådte i kraft. Modulet dækker desuden
udgifter til behandling af lidelser i bevægeapperatet.
Lidelser i bevægeapperatet  som dårlig ryg, skulder
eller knæ  rammer en stor del af os og giver mange
sygedage. Det er derfor vigtigt, at behandling kan ske
hurtigt, også selvom lidelsen er opstået, før forsikringen trådte i kraft.
Midlertidig hjælp i eget hjem
Medarbejderen kan få hjælp og pleje i sit hjem, hvis
han har gennemgået en behandling, der er berettiget
til dækning samt diagnosticeret i forsikringstiden. Med
andre ord kan medarbejderen få hjælp til indkøb, rengøring og personlig hygiejne i op til 30 timer pr. forsikringsår. Hjælpen skal være lægeordineret af egen
læge eller behandlende læge og godkendt af Danica
Pension.
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Rekreations- og behandlingsophold
Har medarbejderen været gennem et behandlingsforløb med indlæggelse på privathospital, der er diagnosticeret i forsikringstiden, kan forsikringen dække de
efterfølgende udgifter til et rekreations- og behandlingsophold med op til 45.000 kroner pr. forsikringsår.
Medarbejderen kan komme på rekreations- og behandlingsophold, hvis der i forlængelse af indlæggelsen er
behov for genoptræning, efterbehandling og hvile. Et
rekreations- og behandlingsophold skal være ordineret
af en læge.
Behandling i udlandet
Medarbejdere kan blive behandlet, hvor det passer
bedst  uanset hvor i verden det er. Vi dækker udgifterne til behandling i udlandet, hvor de samlede omkostninger ikke overstiger prisen for den samme behandling i Danmark med mere end 30 pct. Kan prisen
på den ønskede behandling ikke fastsættes, fordi danske privathospitaler ikke tilbyder behandlingen, vil modulet dække en behandling med op til 200.000 kr. pr.
forsikringsår.

Transport
Medarbejderens transport til behandling i udlandet,
dækkes med max. 10.000 kr. for en tur/retur flybillet.
Ledsagerophold
Medarbejderen kan også vælge at tage en ledsager
med, hvis en læge vurderer, at det er nødvendigt. Vi
dækker udgifter til transport med max. 10.000 kr. for
en tur/retur flybillet og ophold med op til 2.000 kr. om
dagen.
Højere forsikringssum til udbetaling
Den maksimale forsikringssum, der kan udbetales fra
forsikringen, er en million kroner pr. forsikringsår. Ved
køb af dette modul forhøjes det maksimale beløb med
en halv million kroner for grundmodul og tilknyttede
moduler, så det samlede beløb bliver halvanden million
kroner.
Modulet dækker
•
behandling af visse forudbestående lidelser
•
midlertidig hjælp i eget hjem
•
udgifter til rekreations- og behandlingsophold
•
udgifter til behandling i udlandet
•
transport til og fra udlandet
•
ledsagerophold
•
forhøjelse af forsikringssum til 1.5 mio. kr. for hele
forsikringen.

