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B. SUNDHEDSFORSIKRING
Sundhedsfaglig rådgivning
Sundhedsfaglige skadebehandlere sikrer, at medarbejderen altid
tilbydes den mest optimale behandling og ydes den nødvendige
rådgivning og støtte i behandlingsforløbet.
Er skaden/sygdommen ikke dækket af forsikringen, guides medarbejderen via Sundhedskompasset naturligvis automatisk videre til hjælp i det offentlige.

Markedets bedste dækninger
I tæt samarbejde med landets førende private behandlere og
hospitaler giver forsikringen hurtig adgang til undersøgelse,
behandling og genoptræning på en række behandlingsområder:
Speciallæge | Kiropraktor | Fysioterapeut | Diætist | Misbrugsafvænning | Psykolog | Psykiater | Ergoterapeut | Fodterapeut
| Zoneterapeut | Akupunktur | Massør

Hurtig adgang til behandling
Hurtig hjælp er forudsætningen for hurtigt at blive rask. Er
den anmeldte skade/sygdom dækket af forsikringen, er
medarbejderen garanteret behandling inden for 10 arbejdsdage i
vores eget landsdækkende netværk.
Det skal ses i forhold til, at der i det offentlige sundhedssystem
fx er gennemsnitligt 13 ugers ventetid på at få en tid hos en
speciallæge.

Vigtig del af en strategisk sundhedsindsats
- færre sygedage
En sundhedsforsikring er en vigtig del af virksomhedens strategiske sundhedsindsats. Adgang til hurtig behandling bidrager til
at minimere antallet af sygedage hos medarbejderne – og effekten er til at føle på.
40 pct. af medarbejderne med en sundhedsforsikring bruger den
til undersøgelse og behandling. Det kan ses på bundlinjen.

1. PRÆMIER
•

OBLIGATORISKE MODULER

HELÅRLIG

- Misbrugsordning*

95 kr.

- Bedre Helbred Eksklusiv

1.133 kr.

- Mølholm Forsikring Sundhed Arbejdstid*

721 kr.

-

kr.

- Behandlingsforsikring Fritid (skattepligtig)*

1.340 kr.

PRÆMIE I ALT

3.289 kr.

PRÆMIE INKL. STATSAFGIFT PÅ 1,1% (2020)

3.313 kr.

* Der tillægges statsafgift på præmien (1,1 % i 2020). Der afregnes ikke statsafgift af Bedre Helbred Eksklusiv og
Udvidet Helbredsundersøgelse.

TILVALGSPRODUKTER FOR VIRKSOMHEDEN
Online læge*

69 kr.

* Tegnes for alle ansatte

TILVALGSPRODUKTER FOR DEN ENKELTE MEDARBEJDER
Behandlingsforsikring til ægtefælle/samlever

(Opkræves årligt hos medarbejderen privat)

3.289
749 kr. helårligt

Individuel børnedækning (barn under 21 år)

De oplyste
te præmier er ekskl. statsafgift på 1,1%. Tilbuddet er beregnet på baggrund af
følgende oplysninger:
ysninger:
Obligatorisk ordning
rdning ✔
Frivillig ordning
Antal medarbejdere:
re: 350

Gennemsnitsalder: -

Præmien reguleres én gang årligt til hovedforfald og opkræves:
Månedligt

ligt
Årligt

✔

Præmien er angivet som:
Nettopris

Inklusiv vederlag/provision
derlag/provision

Produktark for denne forsikring finder du her

✔

Bilag 1
Der tilføjes en klausul i forhold til de generelle betingelserne, så professionel
golf ikke undtages som professionel sport, der drives som hovederhverv.

2. GENEREL INFORMATION
Mølholm Sundhed Arbejdstid, Behandlingsforsikring Fritid, Bedre Helbred Eksklusiv samt Alkohol- og misbrugsafvænning tegnes på normale vilkår jf. gældende forsikringsbetingelser. Læs
mere på molholmforsikring.dk.
BESKATNING
Sundhedsforsikringen er opdelt i en arbejds- og fritidsdel. Det betyder, at medarbejdere
udelukkende skal beskattes af præmien for Behandlingsforsikring Fritid og kollektiv
børnedækning, såfremt denne er tilvalgt.
ANCIENNITET - medarbejdere
Medarbejdere og børn under kollektiv børnedækning i ordninger, som er obligatoriske og med
mere end 5 medarbejdere, har ingen karens. For øvrige ordninger henvises til vores betingelser.
Igangværende behandling og behandling, som er planlagt, dækkes dog ikke.
Har medarbejderen en tilsvarende Sundhedsforsikring i andet selskab ved ansættelsen eller
ved indtrædelse i Mølholm Sundhed Arbejdstid og Behandlingsforsikring Fritid, overtages ancienniteten på denne forsikring af Mølholm Forsikring.
ANCIENNITET – ægtefælle/samlever/børn
Tegner ægtefæller/samlevere til medarbejdere en privat behandlingsforsikring, har disse 6
måneders karens for skader opstået før forsikringstiden. Anciennitet fra sundhedsforsikring
hos tidligere selskab kan overføres.
Børn dækket via en individuel børnedækning tegnet af medarbejderen privat har ligeledes 6
måneders karens for skader opstået før forsikringstiden.
Anciennitetsovertagelsen kræver dokumentation og skal anmeldes skriftligt samt godkendes
af Mølholm Forsikring. Anmeldelse og dokumentation kan ske enten af virksomheden, den
ansatte eller tidligere forsikringsselskab.
Læs mere i vores forsikringsbetingelser for Behandlingsforsikring Privat her.
3. ANDET
Sundhedskompas
Er en skade/sygdom ikke dækket af sundhedsforsikringen, kan du efter ønske modtage
vejledning i, hvordan du kan få hjælp i det offentlige. Klik her for at læse mere om vores sundhedskompas.
Rådgivningslinje
Vores Trivsels- og Livstilslinje sidder klar til at hjælpe med en bred palette af rådgivningsmuligheder. Læs mere om vores rådgivningslinje her.
Forsikringsbetingelser
For yderligere infomationer om forsikringen henviser vi til vores forsikringsbetingelser for
Erhverv her. Det er altid de forsikringsbetingelser, som er på vores hjemmeside, der er gældende.
Quickguide
Du kan læse mere i vores Quickguide her.

4. MARKEDETS BEDSTE DÆKNINGER
Hurtig undersøgelse og behandling hos den rigtige behandler er en vigtig forudsætning for at sikre et så skånsomt sygdomsforløb som muligt. Derfor dækker sundhedsforsikringen undersøgelse og behandling med en lang række behandlingsformer.

Psykiater*

Psykolog*
Herunder akut psykologisk
krisehjælp

s
Misbrugsafvænning og
ludomani

Massør

Speciallæge*

Kiropraktor

(privathospital)

Diætist*

Akupunktør

erapeut
Ergoterapeut

Fysioterapeut *

peut
Zoneterapeut

Fodterapeut
ægehenvisning
* kræver lægehenvisning

Øvrige dækninger
Hjælp til behandling i det offentlige
ffentlige | Second og third opinion
on
Tandbehandling | Ambulante
te efterkontroller
Speciallægeordineret medicinsk
insk efterbehandling
Speciallægeordineret rekreation
ation eller hjemmehjælp
Genoptræning | Allergivaccination
ination
Transportudgifter (ved speciallæge)
allæge)

5. SÅDAN ANVENDES FORSIKRINGEN

HENVISNING
Indhent ved behov
henvisning på din skade,
sygdom eller lidelse
hos egen læge

ANMELDELSE
Udfyld en
skadeanmeldelse på
Mit Mølholm på vores
hjemmeside
molholmforsikring.dk
NB: Telefonisk anmeldelse er
fortsat muligt

SVAR
Du hører fra os inden for
1-2 arbejdsdage. Svaret
finder du på Mit Mølholm
på vores hjemmeside
NB: Hvis lidelsen er dækket

6. KONTAKTOPLYSNINGER
For yderligere info eller spørgsmål til tilbuddet - kontakt:
Pernille Appelon
Salgschef - Mølholm Forsikring
Tlf. +45 4177 5414
Mail: Pernille.Appelon@molholmforsikring.dk
Lars Poulsen
Salgskoordinator - Mølholm Forsikring
Tlf. +45 4177 5002
salg@molholmforsikring.dk

TILBUDDET GÆLDER
Tilbudsdato: 2. juni 2020
Tilbuddet er gældende 6 måneder fra tilbudsdato
Gældende forsikringsbetingelser findes også altid på molholmforsikring.dk

