
9
85

7_
8

6
62

:1
 M

cC
an

n 
11

09

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere.
Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte.

Ring gerne til os på

 70 12 12 22
eller besøg www.if.dk/erhverv

Helbredsforsikring



Med en Helbredsforsikring fra If kan du sikre dine ansatte i virk
somheden hurtig hjælp og behandling i tilfælde af sygdom eller efter 
en ulykke. Målet er, at du og dine ansatte kan komme hurtigt 
tilbage til en normal hverdag.

hvis hverdagen går i stå …
Når vi har travlt i hverdagen, tænker vi jo ikke over det. Men hvis vi bliver 
ramt af sygdom eller en ulykke, får helbredet pludselig allerhøjeste prioritet. 
Så ønsker vi en kompetent behandling, så kort en sygdomsperiode som 
muligt – og selvfølgelig professionel støtte og vejledning undervejs.

Med en Helbredsforsikring fra If giver du dine ansatte adgang til de bedste 
og mest anerkendte privathospitaler i Danmark. Findes der ikke et behand-
lingssted i Danmark, der har ekspertisen, eller som kan yde den ordinerede 
behandling inden for behandlingsgarantien, behandles man på et privat-
hospital inden for Ifs netværk i Norden. Hvis dette ikke er muligt, har If 
også et stærkt netværk i Europa og resten af verden. Helbredsforsikringen 
giver også dine ansatte mulighed for at medforsikre ægtefælle/sambo og 
eventuelle børn.



du kan vælge mellem to helbredsforsikringer hos if
Helbredsforsikring Basis
Dækker bredt indenfor de vigtigste områder. Du og dine ansatte får bl.a. 
behandlingsgaranti, operation og anden behandling på et hospital. For-
sikringen dækker også medicin og pleje, mens man er på hospitalet. Basis-
dækningen omfatter desuden behandling hos fysioterapeut og kiropraktor.

Helbredsforsikring Ekstra
Dækker det samme som Basis og giver jer endnu flere fordele. I får bl.a. 
mulighed for at få en medicinsk ledsager til at følge med og rådgive ved 
behandling uden for Norden. I får dækket medicinudgifter efter selve  
hospitalsopholdet. Der er mulighed for en anden læges vurdering - ”Second 
Opinion” - inden behandling af livstruende sygdom og skade, samt ved hjælp 
til uhelbredeligt syge og døende. Derudover er der mulighed for økonomisk 
kompensation ved operationer og deraf følgende længere indlæggelse og 
sygemelding. Ekstradækningen omfatter desuden behandling hos akupunk-
tør, osteopat eller zoneterapeut.

Ring til Kundecenter Erhverv på 70 12 12 22
og hør mere – eller besøg www.if.dk/helbred





to ekstra dækninger:
Afvænningsdækning
Virksomheden kan købe denne tilvalgsdækning til at omfatte alle medarbej-
dere i virksomheden. Den dækker udgifter til lægeordineret behandling af 
afhængighed og er en rigtig god støtte til virksomheden, hvis der er med-
arbejdere, som får problemer med fx. alkohol, narkotika eller ludomani.

Dækning ved visse Kritiske Sygdomme
Vælges Kritisk Sygdom som tilvalg til Helbredsforsikringen, kan dine ansatte
få et kontant, skattefrit erstatningsbeløb udbetalt, hvis de rammes af en 
livstruende sygdom. Købes denne tilvalgsdækning skal den gælde for alle 
ansatte. ’Kritisk Sygdom’ kan fx. være kræft, hjerneblødning, blodprop i hjer-
nen, organtransplantation eller nyresvigt. Erstatningsbeløbet kan bruges til 
rekreationsophold, særlige hjælpemidler eller hvad den enkelte selv synes, der 
er mest brug for. Beløbet kan være op til 5oo.ooo kr. – det er dig som ejer af 
virksomheden, der vælger beløbet, når du køber forsikringen.

Det fremgår af policen og forsikringsbeviset, hvilken type helbredsforsikring og hvilke frivillige tilvalgs-
dækninger, der er gældende.
1 Indgår kun, hvis den frivillige tilvalgsdækning er tilvalgt og derfor fremgår af policen og forsikrings-
beviset.

Dækninger       Basis  Ekstra

Behandlingsrådgivning         x      x
Operation og hospitalsophold         x      x
Rejseomkostninger og rejseservice        x      x
Rejseledsagelse          x      x
Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation            x      x
Fysioterapi og kiropraktorbehandling        x      x
Krisehjælpssikring          x      x
Psykologisk rådgivning         x      x
Behandlingsgaranti          x      x

Speciallægekonsultation og behandling              x
Second Opinion (medicinsk vurdering af en anden læge)         x
Akupunktur, zoneterapi eller osteopati        x
Medicin           x
Medicinske hjælpemidler         x
Medicinsk ledsagelse          x
Økonomisk kompensation efter indlæggelse        x
Hjælp til uhelbredeligt syge og døende        x

Tilvalgsdækninger
Afvænningsdækning        (x)1     (x)1

Kritisk sygdom        (x)1     (x)1

HELBREDSFORSIKRING BASIS OG EKSTRA



hvis din medarbejder bliver syg eller kommer til skade …
Akutbehandling er ikke dækket af jeres Helbredsforsikring. Ved akut  
sygdom, akut forværring af sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst, skal  
man kontakte:
•  Egen læge eller lægevagt
•  ALARM 112

Hvis man ønsker at gøre brug af forsikringen kontaktes If Assistance. Her 
kommer man til at tale med en sygeplejerske eller en specialuddannet sags-
behandler, som kan råde og vejlede. I nogle tilfælde vil man indledningsvist 
blive henvist til sin egen praktiserende læge for at få afklaret behandlingsbe-
hovet.
If Assistance
+45 70 12 12 50 (vi svarer hele døgnet)
 
Når man som medarbejder henvender sig til If Assistance, vil der blive 
spurgt ind til personlige oplysninger og helbredstilstand. I nogle tilfælde, vil 
vi også spørge om navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og 
andre, der har kendskab til den enkeltes helbred. 

Vi vil ikke kontakte hospitaler, læger og andre uden medarbejderens for-
udgående skriftlige samtykke og vi vil heller ikke udlevere oplysninger til 
andre end medarbejderen selv, medmindre vi forinden modtager hans eller 
hendes skriftlige samtykke. Det som medarbejderen fortæller os, og brugen 
af Helbredsforsikringen, er kun mellem den enkelte medarbejder og If! 
Helbredsforsikringen dækker meget, men omkostningerne skal på forhånd 
være aftalt med, og godkendt af, If Assistance. I modsat fald, er vores erstat-
ningspligt begrænset til det beløb, som ville have været afholdt ved kontakt 
til If Assistance. 

Omkostninger til aftalte og accepterede konsultationer og behandlinger, 
hvor medarbejderen udebliver uden rettidigt afbud eller uden gyldig grund, 
er ikke dækket. Dækningsoversigten er vejledende og skader reguleres i  
henhold til gældende vilkår samt eventuelle klausuler og særlige vilkår, der 
fremgår af policen og/eller forsikringsbeviset.



sygefravær kan koste dyrt for virksomheden
En Helbredsforsikring til alle medarbejdere er en investering, der lønner sig.
Din virksomhed kan spare mange penge ved at sikre medarbejderne gennem 
en Helbredsforsikring fra If. Vi hjælper både virksomhed og medarbejdere 
gennem behandling på en hurtig og smidig måde. 

psykologisk rådgivning
Helbredsforsikringen dækker ikke kun fysiske sygdomme og skader. Vi kan 
også hjælpe, når det gør ondt i sjælen. Hvis stress, depression eller andre af 
livets udfordringer på jobbet eller i privatlivet gør, at lægen vurderer, at man 
har brug for rådgivning hos en psykolog eller speciallæge i psykiatri, kan 
Helbredsforsikringen dække med op til 10 samtaler pr. år.

akut krisehjælp efter en traumatisk situation
Kommer du eller dine ansatte ud for en voldsom hændelse – eller overværer én 
– kan det være vigtigt at få den bearbejdet. På den måde kan man undgå lang-
varige belastende eftervirkninger og sygemeldinger. Her træder Helbreds-
forsikringen til, og dækker omkostninger til akut krisehjælp. Det kan fx være 
efter hændelser som arbejdsulykker, røveri, overfald eller andre traumatiske 
hændelser. Skulle en af dine ansatte være kommet til skade efter at have været 
ude for en voldsom hændelse, kan også de pårørende få krisehjælp.

i trygge hænder, når i har brug for det
Vi har dedikeret If Assistance til at hjælpe jer, hvis I får brug for jeres 
Helbredsforsikring. Vi er nemme at få fat på døgnet rundt, og vi sikrer 
løbende kontakt hele forløbet igennem. Vores sygeplejersker og sagsbehand-
lere er uddannede til at håndtere krisesituationer og har direkte kontakt til 
eget lægekorps og et stort psykologkorps.

if assistance 24 timer i døgnet
If Assistance er jeres trygge vej gennem et sygdomsforløb. Med forsikringen 
får du og dine ansatte et If Assistancekort, så I har det vigtige telefonnummer 
til If Assistance lige ved hånden.



VIL DU VIDE MERE?

Denne brochure giver kun en kortfattet beskrivelse af If Helbredsforsikring
Basis og Ekstra. Du kan læse mere på www.if.dk/helbred. Du kan også
bestille dem hos din forsikringsrådgiver eller i Ifs Kundecenter Erhverv på
telefon 70 12 12 22.
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KLARE FORDELE: 

- Dine medarbejdere får hurtig hjælp og færre sygedage
- Færre udgifter til sygefravær, forsinkelser i arbejdet, vikarer osv.
- Øget tryghed og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
- Forsikringen kan tilbydes alle medarbejdere eller en afgrænset gruppe 
   medarbejdere
- Medarbejderne kan evt. betale en del af forsikringen selv
- Udgiften til Helbredsforsikring er fuldt fradragsberettiget


