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Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du få de nyeste forsikringsbetingelser hos nærpension.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En Sundhedssikring hjælper med hurtig behandling, når uheldet er ude. Topdanmarks sundhedssikring dækker udgifterne
til både undersøgelse og behandling – bare husk at få godkendt behandlingen hos Topdanmark på forhånd.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker forsikredes udgifter
til behandling af sygdomme og ulykker i
forsikringstiden.
Nedenstående er eksempler på, hvad forsikringen
dækker
Lægeordineret undersøgelse og behandling
Kirurgisk behandling
Genoptræning
Midlertidige hjælpemidler
Konsultation hos speciallæge
Psykolog og psykiater

Hvad dækker den ikke?
Udgifter til undersøgelse og/eller behandling,
som Topdanmark ikke har godkendt, inden
undersøgelsen/behandlingen er påbegyndt
Her er et par eksempler på udgifter, der ikke er
dækket af forsikringen. Listen er ikke udtømmende.
Det fulde overblik får du i forsikringsbetingelserne.
Tandbehandling
Kosmetisk behandling
Alternativ behandling
Eksperimentel behandling
Behandling og plejeudgifter til kroniske sygdomme

Akut psykisk krise
Fysioterapi og kiropraktik
Zoneterapi
Akupunktur

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Alkoholafvænning

Her er et par eksempler på begrænsninger i
dækningen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde
overblik får du i forsikringsbetingelserne.

Ludomani og spiseforstyrrelse

Sygdomme og ulykker bliver ikke dækket, hvis:

Rekreationsophold

Medicin- og rusmiddelmisbrug
Diætist
Second opinion

– de er opstået før forsikringen træder i kraft.
- første symptom har vist sig før forsikringen
træder i kraft

Sundhedssikring Topdanmark

- de er opstået efter forsikringens ophør
Forsikringen dækker kun tidligere skader og
sygdomme, hvis du har haft forsikringen i mindst
to år, og du var færdigbehandlet, da forsikringen
trådte i kraft. Du skal yderligere have være
raskmeldt og symptom- og behandlingsfri
i de første to år du har forsikringen. Denne
begrænsning gælder dog ikke, hvis du har haft en
tilsvarende Sundhedssikring i mindst to år frem til
køb af den konkrete dækning
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Hvor er jeg dækket?

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Uanset hvor din behov for undersøgelse/
behandling er opstået, er du dækket. Forsikringen
dækker udgifter til indlæggelse på nordiske
betalingshospitaler samt behandling hos nordiske
speciallæger. Ved ’Norden’ forstås Danmark, Norge,
Sverige og Finland. Grønland og Færøerne er hverken
omfattet af Danmark eller Norden i relation til denne
forsikring.

Forsikringen kan opsiges med 3 måneders
varsel til udgangen af et kalenderår.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Ved behov for behandling/undersøgelse skal du
snarest kontakte Topdanmark. Hvis din danske
bopælsadresse ophører, skal du ligeledes orientere
Topdanmark.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales for et år ad gangen
og betaling sker via dit pengeinstitut

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter
begæringen er underskrevet, medmindre anden
ikrafttrædelsesdato er aftalt.
Forsikringen ophører:
- ved udgangen af den måned hvor du ophører med
at have folkeregisteradresse i Danmark
- ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år
- ved udgangen af den måned hvor dit kundeforhold
hos pengeinstituttet ophører
- ved udgangen af den måned hvor du afgår ved
døden
- ved udgangen af den måned hvor den aftalte
udløbsdato opnås
Husk, at hvis du har et krav om refusion af udgifter
for behandling, du har fået inden forsikringen
ophørte, skal du kontakte os inden 6 måneder efter
forsikringens ophør. Efter dette tidspunkt bortfalder
retten til dækning/refusion af udgifter for behandling.
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