
rrvql@

Sundhedsforsikring Arbejde oq Fritid
Forsikringsbetinqelser n r. SK1 706

Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. SK1705 består af 2 sæt forsikrinqsbetinqelser:

. Tryq Sundhedsforsikrin g Arbejde {forsikrinqsbetinqelsesnu mmer SA1 706)

. Tryq Sundhedsforsikring Fritid (forsikrinqsbetingelsesnummer SF1 706)

Tryq I Klausdatsbrovej60l | 2750Balterup

70 11 20 20 | www.trvq.dk

TryqForsikrinqA/S I CVR-nr. 24260666



rrvsl@

5u nd hedsforsi kri n g Arbej de
Forsikrinqsbetingelser n r. SA1 706

Aftalegrundlag
Forsikrinqsaftalen består af forsikrinqsaftalen (policen), eventuelle tillæg oq forslkrinqsbetinqetserne.
For forsikiinqen gælder endvidere Lov om Forsikrinqsaftaler oq Lov om finansiel virksomhed i det omfanq, disse ikke er fraveget.

Vi anbefater, at du læser forsikrinqsbetinqetserne iqennem, índen du eventuelt får bruq for forsikrinqen

Titsyn oq Garantiford

Tryq er undertaqt titsyn af Finanstilsynet og er t¡lstuttet Garantifonden for skadeforsikringssetskaber

Behandlinq af personoplysninqer oq samtykke
På www.tryg.dklpersonoptysninqer kan du læse meTe om, hvordan vi behandler dine personoptysninqer. Her finder du blandt andet

information om tithvitket formåt, vi behandler informationer om diq, hvor oplysninqerne bliver reqistreret, oq hvem oplysninqerne

eventueLt bliver videreqivet til. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at vide mere.

Yderli gere oplysnin ger

Ydertigere oplysninqer om dækninqen på forsikrinqen kan fås på www.tryq.dk
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Kend din forsikring
Din sundhedsforsikring består både afforsikrinqsaftale (potice) oq forsikrinqsbetinqetser

Når du læser betinqelserne
r Forsi krinqsaftalen viser de dækninger, der er va lqt for forsikrinqen.
r Nårvi skriverdu i forsikringsbetingetserne, menervi den forsikrede person.
. Vær opmærksom på, hvad du selv skal sørqe for, fx hvilken dokumentation du skalsende titos.
r Forsikrinqsaftalen viser, om din forsikring er købt som en obliqatorisk elter frivitlig forsikring/ordninq.

Dækker arbejdsrelaterede skader oq sygdomme
r Forsikrinqen dækker arbejdsretaterede skader, symptomer oq sygdomme. Dækningen er skattefri for medarbejderen.
r Der skalvære en arbejdsmæssiq sammenhænq mellem arbejdet oq skaden eller sygdommen for at benytte Sundhedsforsikrinq

Arbejde. Forsikrinqen dækker ikke afklaring al om det er en arbejdsrelateret syqdom eller skade, eksempelvis ved en foru nder-
søqelse, scanninq mm.

. Hvis syqdommen etler skaden er dækket af Sundhedsforsikrinq Frit¡d, kan sygdommen elter skaden ikke dækkes på denne forsikrinq.

Når du skal bruqe din sundhedsforsikring
r Du skalvære opmærksom på, atat behandlìnqskal godkendesaf os.
¡ Vedsyqdome[ertitskadekomst,skaldukontaktedinegenlæqe,førbehandlinqkanstartes.
r Hvis din eqen læqe mener, der er et behandlinqsbehov, vit du få en henvisninq til behandlinq' i det offenttiqe sundhedsvæsen. Denne

henvisninq skal du have for at qøre bruq af forsikrinqen.

Hvad skal du selv sørge for?
Dereren rækkeforhold,duskalværeopmærksom på oqsom kan have betydninqfordin rettilerstatn¡nq

Som forsikrinqstaqer skal du:
¡ Sikrediq,atvi altidhardensidstenyetisteoverpersoner,somskalværeomfattetafforsikrinqen.Dervedsikrerdu,atvi hurtiqtoqlet

kan hjælpe dine medarbejdere, når de kontakter os.
. Du kan attid tit- oq afmelde dine medarbejdere på Tryg.dk. Ellers kan du komme til at betale for behandlinqerfor medarbejdere, som

ikke lænqere arbejder idin virksomhed.

5om medarbejder skal du:
¡ Sundhedsforsikrinq Arbejde er købt ¡ forbindetse med dit ansættetsesforhotd. Hvis du ikke længere er ansat hos den arbejdsqiver,

som har købt forsikrinqen, skaI du oplyse dette t¡l vores sundhedsteam, hvis du anmelder en saq hos os.

Tryq Sundhedsteam
Du kan anmetde din sygdom eller skade på vores hjemmeside www.tryq.dk etter ved at kontakte vores Skadeafdetinq på 70 11 20 20.
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1. Hvis du får brug for din forsikring

1.1 Læqehenvisninq

Du skataltid have en henvisninq fra din eqen læqe, der beskriver
den arbejdsrelaterede syqdom eller skade, før behandlingen er
dækket af forsikrinqen, medmindre der står andet i betinqelserne.

Du skal ikke bruqe en henvisninq, hvis du skattil kiropraklo., akupunk-
tør, zoneterapeut, øre-, næse-, oq hatslæqe eLter øjenlæqe.

1.2 Akut behandting er ikke dækket

Udqifter til akut behandtinq, fx blodpropper, hjernebtødninq, knoq-
lebrud mv. er ikke dækket af denne forsikrinq. Har du bruqfor akut
behandling, herunder skadestue, ambulance oq vaqtlæqe, skal du

derfor kontakte din eqen læge, 1 12 eller vaqttæqen i din reqion.

1.3 Behandlingsbehovet

Behovet for beha ndtinq afqøres af din eqen læqe/relevant specia[-
[æqe eventuelt isamråd med vo¡es læqeteam.

1.4 Behandlingsmetoden

Behandlinqsmetoden skalattid være qodkendt af os oq være i over-
ensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specia[eplan oq nat¡onale
ktiniske retnìnqstinjer.

Speciateplanen er Sundhedsstyrelsens overs¡qt over, hviIke syqehuse
oq private hospitater der må varetaqe de såkatdte spec¡atfunktioner, fx
udføre visse operationer oq undersøqelser. Vi føtqer specialeptanen fra
Sundhedsstyrelsen pqa. pat¡entsikkerhed oq s¡krer, at det er den rette
special[æqe, der behandler diq.

Vi qodkender kun behandting, der sker efter metoder, som eT aner-
kendt afde offentliqe myndiqheder i de lande, hvor behandtinqen
finder sted. Endeliq er det en betinqelse, at der skaI være over-
vejende sandsyntiqhed for, at behandtinqen væsentliqt oq variqt
kan kurere etter bedre syqdommen elter skaden.

HvÍs vi ikke har qodkendt behandlinqsmetoden, kan vi afvise
dækninq.

1.5 Behandlingsstede:

Vi anviser et behandLinqssted inden for vores kvalitetssikrede net-
værk.

lnden for 1 0 arbejdsdage anviser vi en behandter/behandtinqssted
i vores kvalitetssikrede netværk, hvis det er mutiqt, oq behandtin-
gen er qodkendt af os.

Behandlinqsstedet skaI attid være qodkendt af os. Du skal derfor
altid kontakte os, før du bliver undersøqt eller behandlet. Det er en

forudsætning for vores qodkendelse, at behandtinqsstedet er qod-

kendt af de relevante offentliqe myndiqheder.

Hvis vi ikke har qodkendt behand[inqsstedet, kan vi afvise
dækninq.

1.6 Vidækker ifølqende lande

Forsikrinqen dækker udgifter tit behandting i Danmark, Norqe,
Sverige, Fintand oq Tyskland. Vatq af behandlinqssted sker efter
aftale med os, jf. punkt 1.5.

Behandtinq på Grøntand eller Færøerne er aldriq dækket

1.7 Oplysninger til brug for udbetaling

Vi betaler rime{iqe oq nødvendiqe udqiftertitden qodkendte

behandling, når vi har modtaqet oq vurderet de nødvendiqe oplys-
ninqer.

Ved behandlinq på privathospital/privat klinik vil betatinq ofte ske

direkte mellem behandlingsstedet oq os.

Vi forbeholder os ret tilat modreqne ti{skud fra Syqesikringen
"danmark" oq.zetter titskud fra Den Offentlige Syqesikring, som du

eventuelt har ret til.

1.8 )ækninq

Vi dækker de faktiske udqifter til undersøqelse oq behandlinq.



1.9 Viskalhave besked om ændringer i behandlingen

Vì skal straks orienteres, hvis der sker ændrinqer i den behandtinq,
der er aftatt med os. Hvis det ikke sker, forbehotder vi os ret t¡l at
afvise dækninq.

1.10 Betalinqsqarant¡

Vi har mutiqhed for at stitte betalinqsqaranti tilden privatktinik etter
det privathospita[, hvor du bliver undersøqt eiler behandlet.

1.11 Udeblivelse fra behandlinq

Vi betaler ikke for undersøqetse eller behandtinq, som du udebtiver
fra uden qyldiq qrund. Gyldiq grund er dødsfatd i nærmeste famitie,
trafikulykke etler Iignende.

1.12 Rejser mv.

Ved skader eller syqdomme opstået på rejser etler ophold i udtan-
det dækkes behandtinqen først ved hjemkomst tit din faste bopæl

2. Hvem og hvornår dækker din forsikrinq

2.1

Forsikrinqstager er den virksomhed, som vi har indqået forsik-
ringsaftalen med. Virksomheden skalvære reqistreret med
CVR-nr. i Danmark.

2.2

Forslkrinqen omfatter de personer, der er nævnt i forsikrinqs-
aftalen,

Forsikrinqen dækker udelukkende sygdomme oq skader relateret

titden virksomhed, som vi har lndqået forsikrinqsaftalen med.

2.3

Er du omfattet af en friviltiq ordninq, skal du være under 60 å¡ når
du titmeldes forsikrinqen.

2.tl

Forsikrede skal have folkereqisteradresse i Danmark, Norge,
Sverige, Finland eller Tyskland oqvære omfattet af [andets syqe-
sikringsordning.

Hvis du ophotder diq på Grønland etler Færøerne, er du ikke omfat-
tetafforsikr¡nqen - heller ikke, selvom du harfolkeregisteradresse
i Danmark.

2.5

Forsikrinqen qælder fra den dato, vi qodkender titmeldingen, eller
den dato der fremqår på forsikringsaftalen.

Er du omfattet af en frivitlig ordninq, qælder det, at:
¡ Kommer du titskade, efter at du er blevet omfattet af forsikrin-

qen, dækker forsikrinqen med det samme
r Bliver du syg, kan du tidt¡qst b{ive undersøqt/behandlet, når for-

sikrinqen har været i krafli 2 måneder.
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3. Sundhedsforsikring grunddækniag

3.1 Syqdom oq følqer af skade

I forbindelse med behandlinq af syqdom oq føtqer al at d u er kom-
met titskade, dækker vi dine udgifter tit undersøqelser, behandtin-
qer, medicin samt ophold ogforptejninq på privathospitat/privat-
klinìk, som beskrevet i de følqende punkter.

Det er en betinqelse for dækninq, at udgifterne tigqer på et nlveau,
der efter vores vurderinq svarer tiI n¡veauet i det område eller land

hvor du bliver behandlet.

Nyopståede syqdomme oq følqer af skader, som opstår, når fors¡k-
rinqen er trådt i kraft, er dækket, se doq punkt 2.5.

Syqdomme/qener oq følger af skader, der er opstået, symptom-
qivende oqleller diaqnosticeret, før forsikrinqen trådte i kraft, er
dækket, når forsikrinqen har været i kraft i 2 år, eller den periode

som fremqår af din forsikrinqsaftale. Denne bestemmelse qætder

for atte de føLqende dækninqer, med undtaqelse af punkt 3.1.1 Kro-
niske syqdomme.

Dækninqerne er beskrevet i de følqende punkter:

3.1.1 Kroniske sygdomme
I op tit 3 måneder efter diaqnosticerinq dækker forsikringen
behandling af kroniske sygdomme, der er diaqnosticeret efter
forsikrinqen trådte i kraft. Vi dækker medicin eller anden relevant
behandling på privathospital/privatktinik, hvis vi vurderer, at be-
handlinqen væsentt¡qt oq variqt kan forbedre din hetbredstilstand.
Vì træffer vores afqørelse evt. i samråd med relevant speciallæqe.

Forsikrinqen dækker aldriq kroniske syqdomme, som er opstået
oqlelter diaqnost¡ceret, før forsikringen er trådt ¡ kraft.

Ved kroniske sygdomme forstår vi syqdomme, som læqer vurderer
som vedvarende, oq som derfor ikke kan kureres.

Af kroniske syqdomme kan bl.a. nævnes:
Sukkersyqe, dissemineret sclerose, leddeqigt, Morbus Crohn
psoriasis.

3.1.2 Følgesygdomme til kroniske sygdomme
Forsikrinqen dækker syqdomme diaqnosticeret efter forsikrinqen
er trådt i kraft, når vi vurderer, at behandlinqen kan forbedre din
helbredstilstand væsentliqt oq variqt. Vi træffer vores afqørelse
evt. efter samråd med en retevant speciallæqe.

For følgesyqdomme tilen kronìsk lidelse, der er diaqnosticeret før
forsikrÌnqen trådte i kraft, qætder der en karens på 2 år.

3.1.3 Kræft
Ved behandlinq af kræftsyqdomme, der indqår som et samlet
forløb i det offentliqe (pakkefortøb), skat det offentt¡qe tilbud an-
vendes.

I særliqe s¡tuationer kan vores læqeteam foretaqe en vurderinq om
behandlinq på privathospitali Norqe, Sveriqe, Finland eller
Tysktand.

Det er forudsætninq for dækn¡nq, at
. saqen skal have væretforelaqt sundhedsvæsenets second opi-

nion udvalg.
r behandtinqstilbud i Danmark skalvære udtømt.
. behandlinqen skalforventes at kunne forbedre helbreds-

tilsta nden væsentl¡qt.
. oq patienten ikke er i terminalfase.

3.1.4 Undersøqelser
Forsikrìnqen dækker rimelìge udqifter titde undersøqelser, som er
nødvendiqe for at stille en diaqnose.

3.1.5 Second opinion med konsultation
Forsikrinqen dækker ivisse titfælde udgifterne tilkonsultation hos
en relevant speciallæqe, hvis:
¡ du har en særliq alvorliq syqdom/skade oqleller
r du skalqennemqå en særliq risikofyldt behandtinq, dvs. at

behandlinqen kan qive alvortiqe variqe følqer ud over den syg
dom/skade, som du bliver behandtetfor.

3.1.6 Behandtinqer
Forsikrinqen dækker behandllnqer, der er udført af relevante spe-
cialLæqer, oq som efter en læqeligvurderingviIkunne reducere
syqdommen væsentliqt eller helt kurere syqdommen.

Forsikrinqen dækker medicin under indlæggelse på privathospitat/
privatklinik.

3.1,6.1 Kosmetiske behandlinqer
Vi dækker kosmetiske operationer oq behandlinqer, hvis krite-
rierne for behandlinq i offenttiqt reqi er opfytdt. Vi dækker også

rekonstruktion af bryst efter fjernelse aftumor oq behandling af
direkte følqer afsyqdom e[[er skade.

3.1.6.2 Konservativ behandlinq
Forsikrinqen dækker konservativ behandlinq som alternativ til
operation. Derudover dækker vi konservativ behandlinq, der er
nødvend¡q forud for en operatìon for at opnå qod effekt af opera-
tionen.

Forsikrinqen dækker behovsbestemt behandlinq op til3 måneder
uden yderliqere vurderinq. Efter 3 måneder foretaqes en læqefaqliq
vurderinq med henbtik på videre behandtinq eller behov for
operation.

3.1.7 Tandbehandlinq pqa. syqdom
Forsl krinqen dækker tandbeha ndting, som er ordineret af relevant
special[æqe, når der er sket en skade på dine tænder på qrund af
behandlinq af en dækninqsberettiqet sygdom.

Forsikrinqen dækker udqifter op til 15.000 kr. pr. syqdom (indeks-

requleres ikke).

3.1,8 Efterkontrol
Forsikringen dækker ambulant efterkontrol i forbindelse med be-
handtinq på privathospital/privatktinik. Kontrotlen skaI være ordi-
neret af en retevant speciallæqe oq være medicinsk relevant.

3.1.9 Genoptræninq
Forsikrinqen dækker ambulant qenoptræninq direkte efter en dæk-
ninqsberett¡qet behandting etter operation. Forsikrinqen dækker
i op tit6 måneder pr. syqdom etler skade, når en qenoptræninq er
nødvendiq for den aktuetle behandling. Genoptræningen skalvære
ordineret af relevant speciatlæge.

Genoptræninqen dækker primært fysioterapi, erqoterapi etler
tatepædagoqik, som foretaqes affaquddannet personale, der er
anerkendt af offentLiqe myndigheder.
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3.1.10 Ophotd og forptejninq
Forsikrinqen dækker dine udqifter titophotd oq forpLejninq på be-
handlinqsstedet iforbindelse med en dækket behandtinq på privat-
h ospita t/prÌvatklin ik.

3.1.11 Hjælpemidler
Forsikrinqen dækker personliqe hjælpemidter i op til6 måneder,
når det kan erstatte en operation elLer er nødvendiq i forbindelse
med en dækningsberettiqet behandtinq på privathospital/privat-
ktinik. Hjælpemidlet skalvære ordineret af relevant speciallæqe.

3.1.1 2 Sygettansport (liqqende)

Forsikrinqen dækker liggende syqetransport meltem hjemmet oq
behandtinqsstedet, når du ikke kan transporteres som passaqer i

bil, med offenttiq transport elter liqnende. Transporten skalvære i

forbindelse med dækninqsberettiqet operation på privathospital/
privatklinik oq skalordineres af relevant speciattæqe.

Transporten skaI qodkendes af os. Udqifter tiI taxa er ikke dækket.

3.f .'13 Psykiatrisk behandtinq
Forsikrinqen dækker [æqeordineret psykiatrisk konsu ltation.

Vi dækker op til 12 konsu ltationer hos psykiater pr. syqdom elter
skade. Vi dækker dog attid højsl 12 konsuttationer i en periode på

12 sammenhænqende måneder reqnet fra første behandlinq uan-
set antal af syqdomme eller skader.

3.1.14 Krisehjælp
Forsikringen dækker op til 5 konsuttatloner psykotoqisk krisehjætp,
hvis du har været involveret i eller har overværet en af følqende
hændelser, oq dette har medført en akut psykisk krise for diq:
. Alvorliq ulykke
. Kriq, terrorhandlinqer, naturkatastrofer eller epidemier
o Overværer en kolleqa eller et famitiemedlems pludseliqe, uven-

tede død
. Dødsfald idin nærmeste famitie"
r lndbrud, brand, votd oq overfald (forhotdet skatvære potitian-

meldt)
. Livstruende syqdom hos diq etler i din nærmeste familie*

*Din nærmeste famitìe er æqtefæile/samtever/registreret partner, børn,
børnebørn, forætdre oq søskende,

Behandlinqen skal være beqyndt senest 3 uqer efter, at hændelsen
fandt sted oq være afsluttet inden for 6 måneder.

Får du bruq for psykotoqisk krisehjælp, skal du kontakte os, inden
behandlinqen starter. Vurderer vi, at du er berettiqet til krisehjætp,
vilvi finde en psykoloq tiI diq. Behandtingen skalforeqå i Danmark
hos en psykoloq i vores landsdækkende oq kva{itetss¡krede net-
værk.

Vi dækker ikke udgifter tit transport til og fra beha nd tinqsstedet.
Udqifterne tiltransport er doq dækket, hvis du pga. fysiske oqlelter
psykiske årsaqer ikke kan transportere d¡q tit behandtingsstedet.

3.1.15 Diaqnosticeret [udomani
Forsikrinqen dækker afvænninq af diaqnosticeret ludomani (dvs.

penqespil), der er ordineret af relevant speciattæge oq godkendt af
vores sundhedsteam.

Forsikrinqen dækker udqifter for maks. 100.000 kr. pr. forsikrede

{indeksrequteres ikke} samlet i hele den periode, hvor forsikrinqen
er i kraft.

Du kan ikke få behandlinq for diaqnosticeret ludomanì dækket af
denne forsikrinq de første 6 måneder, du indtræder i ordninqen.
Det qælder uanset ancienn¡tetsbestemmelsen i de qeneretle betin-

Hvis du ikke har fået qodkendelse inden påbeqyndt behandlinq,
kan vi forbeholde os ret tilat afvise dækninq.

3.1.1 6 Smerteudredninq
Forsikrlnqen dækker udredninq af kroniske smerter på tværfaqtiq
smerteklinik. Ud rednin g af smerter i forbindelse med kræft skat

foreqå i offenttiqt reqi.

Udredninqen skal være qodkendt af os oq ordinerei af en relevant
speciallæqe.

Forsikrinqen dækker udqifter for op til 15.000 kr. pr. syqdom eller
skade (indeksrequteres ikke).

3.1.17 Altergiudredninq
Forsikringen dækker udredn inq for atterqi tit at kunne stille en

draqnose.

Ud redninqen skal være qodkendt af os og ordineret af en releva nt
speciallæqe.

Forsikrinqen dækker udgifter op til 15.000 kr. pr. syqdom (indeks-

requteres ikke).



4. Tilvalqsdækninqer

Punkt 4 omhandler dækninqer, som du kan tilkøbe tilSundheds-
forsikrinq. For atte disse dækninqer qælder oqså betìngelsernes
punkt 1 -3 oq 5-8.

Hvis en tilvalqsdækning er valgt, fremqår den af din forsikrinqs-
aftale.

Titvatqsdækninqer som kan vælqes på forsikrinqen:
r Fysiske behandlinqer
¡ Psykoloqhjælp
. Misbruq
o Tryq Læqe Hotline
¡ Min Sundhedsprofit
. Min Sundhedsprofit Ptus
r TryqSundhedstjek

For titvalqsdækninqerne Tryq Læqe Hotline, Min Sundhedsprofit,
Mìn Sundhedsprofil Plus oq Tryg Sundhedstjek ophører dæknin-
qen, når dit ansættelsesforhold ophører, uanset om du har en

iqanqværende oq qodkendt saq, inden ansættetsesforhotdet op-
hørte.

For øvriqe tilvalqsdækninqer qælder, at vi dækker iganqværende
oq qodkendte sager ì op til 6 måneder fra den dato, dit ansættel-
sesforhotd ophører.

4.1 Fysiske behandlirqer
(Hvis dækninqen er valqt, fremqår den af din lorsikrinqsaftale).

Hvis dækningen er valqt, fremqår den af din forsikrinqsaftate.

Tilva tgsdækninqen dækker kun arbejdsrelaterede skader, symp-
tomer oq syqdomme. Dækninqen er skattefri for medarbejderen

Titvatqsdækninqen dækker ikke afktarinq af, om det er en arbejds-
relateret syqdom eller skade, eksempelvis ved en forundersøgelse,
scanninq mm.

4.1.1 Behandlinqsformer
Forsikringen dækker føtgende behandlingsformer:
. Fysioterapi. Det er et krav, at du har en læqehenvisninq til

fysioterapi
o Kiropraktik
. Akupunktur. Behandler skal være RAB-qodkendt eller

SA-qodkendt
r Zoneterapi. Behandlerskalvære RAB-godkendt
o Osteopati. Det er et krav, at du har en læqehenvÌsninq titfysio-

terapi. Behandler skaI være SA-godkendt

4.1.2 Fysioterapi og kiropraktik
Behandtinqen skal sikre bedrinq af syqdommen elLer skaden
Behandlinqen skal være qodkendt af Sundhedsstyrelsen.

Efter endt behandlinq skaI du være symptomfri í 12 sammenhæn-
qende måneder, før behandlinq kan ydes for samme skade etler
syqdom.

4.1.2.1 Behandling iTrygs netværk
Forsikrinqen dækker det antal behandlinqer, du har behov for pr

syqdom etler skade.

Behandlinqer titdeles i portioner. Er der behov for yderl¡qere be-
handling, skal du kontakte vores sundhedsteam, der vurderer oq
bevilqer f lere behandlinqer.

Vi afreqner direkte med behandleren.

4.1.2.2 Behandling uden for Trygs netværk
Hvis du vælqer en behandler uden for vores netværk, dækker for-
sikrinqen 12 behandtinger pr. forsikringsår.
Behandlinger tildeles ì portioner. Er der behov for yderl¡qere be-
handting, skal du kontakte vores sundhedsteam, der vurderer oq
bevilqer ftere behandlinqer.

Du skalselv afreqne med behandleren, oq når dit behandlinqsfor-
løb er afsluttet, skaI du indsende en kopi af a{le oriqinale reqninqer
til vores sundhedsteam.

Hvis behandleren ikke har ydernummer, giver vi titskud svarende til
den gældende overenskomst for behandlere med ydernummer.

4.1.3 Akupunktur, zoneterap¡ oq osteopati
Behandtinqen skaI sikre bedrinq af syqdommen etter skaden. Be-
handleren skaI enten være RAB-qodkendt elter SA-godkendt.

Efter endt behandtinq skal du være symptomfrl i 12 sa mmenhæn-
qende måneder, før behandting kan ydes for samme skade eller
sygdom.

4.1.3.1 Behandlinq iTryqs netværk
Forsikrinqen dækker det antal behandtinqer, du har behov for pr
sygdom eller skade.

Behandlinqer tildeles i portioner. Er der behov for ydertigere

behandtinq, skat du kontakte vores sundhedsteam, der vurderer oq
bevilqer f [ere behandtin ger.

Når vi kræver RAB-qodkendetse, betyder det, at behandleren skal være

Reqistreret Alternativ Behandler hos Sammenslutn¡n gen af Alternative
Behandlere. Det s¡krer diq, at behandleren lever op til en række faqliqe
og uddannelsesmæssiqe krav.

SA-qodkendetse betyder, at sundhedspersonalet, som fx læqe, fysio-
terapeut eLler svqeplejerske har opnået en qodkendelse titsvarende
RAB-qodkendelse hos S¿mmensLutninqen af Atternative Behandlere,

oq lever op tÌ[ samme krav som RAB-qodkendte behandlere.



4.1.3.2 Behandlinq uden for netværk
Hvis du vælger en behandler uden for Tryqs netværk, dækker for-
sikrinqen 1 2 behandtinqer pr. forsikrinqsår.

Behandtìnqer titdeles i portioner. Er der behov for yderliqere be-
handting, skal du kontakte vores sundhedsteam der vurderer og
bevilger flere behandlinqer.

Du skalselv afreqne med behandleren oq når dit behandtinqsfor-
løb er afstuttet, skat du indsende en kopi afalle oriqinale reqnlnqer
til vores sundhedsteam.

Vi yder titskud på 300 kr. pr. behandtinq (indeks 2017), doq ma ks

50% af udqiften.

4.'t.4 Særliqe krav tit behandlinq
For al behandtinq qælder det, at:
¡ Behandtinqen skaI sikre proqression/fremskridt
r Ved behovforvedvarende ellertilbaqevendende behandlinq

kan vi bede om en {æqefaqtiqvurderinq
o Akut behandtinq er ikke omfattet.
. Weekend-, aften- oq l¡qnende tiltæq er ikke omfattet.

4.2 Psykoloqhjælp
(Hvis dækninqen er valqt, fremqår den af dir forsikrinqsaftale).

Hvis dækninqen ervatqt, fremqår den af din forsikrìnqsaftate.

Tilvalqsdækninqen dækker kun arbejdsrelaterede symptomer oq
syqdomme. Dækninqen er skattefri for medarbejderen.

Tilvalqsdækningen dækker ikke afklarinq af, om det er en arbejds-
elter fritidsrelateret syqdom eller skade.

4.2.1 Læqehenvisninq eller anbefating
Du skal have en henvisningelleranbefalinqfra din læqe

Efter endt behandlinq skal du være symptomfri i 12 sammenhæn-
qende måneder, før behandLinq kan ydes for samme skade elLer

syqdom.

4.2.2 Behandtlnq iïryqs netværk
Forsikrinqen dækker de behandlinqer, du har behovfor pr. sygdom
eller skade.

Behandtinqer titdetes i portioner. Er der behov for yderligere be-
handlinq, skal du kontakte vores sundhedsteam, der vurderer oq
bevitger f [ere behandtinger.

Vi afreqner direkte med behandleren.

Weekend-, aften- oq liqnende tillæq er ikke dækket.

4.2.3 Behandtinq uden for Tryqs netværk
Hvis du vælqer en behandler uden for vores netværk, dækker for-
sikrinqen 12 behandtinqer pr. forsikrinqsår.

Når dit behandlinqsforløb er slut, afreqner du setv med din be-
ha nd ler, oq sender en kopi af alle oriqìna le reqninqer til vores sund-
hedsteam til refusion.

Benytter du en behandler udenfor vores netværk, oq har du en

henvisninq fra drn eqen [æqe, dækker vi patientandelen af behand-
linqen.

Ved en anbefatinq fra din tæge etter psykolog uden ydernummer,
qiver vi titskud på op til 800 kr. pr. konsultation (indeks 2017\, doq
maks. 50% af udqiften.

Weekend-, aften- oq lignende tittæg er ikke dækket.

4.3 Misbruq
{Hvis dækningen er valql, fremqår den af din fo¡sikrinqsaltale}.

Hvis dækningen er valqt, fremqår den af din forsikrinqsaftale.

Forsikrlnqen dækker læqeordineret behandtinq mod misbruq af:
. Atkohot
o Receptptiqtigmedicin
o Rusmidter, der er omfattet af Lov om euforiserende stoffer

Behandlinq med antabus er dækket i op til 12 sammenhænqende
måneder fra første behandlinq.

Forsikrinqen dækker udqifter for maks. 100.000 kr. pr. forsikrede

{indeksrequleres ikke) samlet i hele den periode, hvor forsikrinqen
er i kraft, uanset om der er tale om flere forskelliqe misbruq.

Du kan ikke få misbruqsbehandting dækket af denne forsikring de
første 6 måneder, du indtræder i ordninqen. Det qælder uanset an-
cienn¡tetsbestemmelsen i de qenerelle betinqelser.

Hvis du ikke har fået godkendelse inden påbeqyndt behandling,
kan vi forbeholde os ret til at afvise dækning.



Hvad er Tryq Læqe Hotline?
Tryq Læqe Hotline er en videokonsu[tat¡on med en speciallæqe. Du

kan kun benytte Tryq Læqe Hotline uden for din eqen tæqes åbnings-
tid, hvis du har behov for læqehjælp inden for få timer. Det vilsiqe i

tillælde, som ikke kan vente tilì morqen.

Se vores åbninqstider i appen "Tryqsundhed" etter på www.tryq.dk

Læqen på Tryq Læqe Hotline kan ìkke besvare spørqsmål omkrinq din
Sundhedsforsikrinq, eller oprette saqer på forsikrinqen. Dette qør du
på vores hjemmeside www.tryq.dk elleÍ ved at kontakte vores sund-
hedsteam pä70 11 20 20 alle hverdaqe 8.00-1 7.00 eller på e-maìt
su ndhed@tryq.dk.

Hvor finder jeq Tryq Læqe Hotline?
Tryq Læqe Hotline er tilqænqeliq via vores qratis app "Tryqsundhed"
på din mobit et{er tablet. Du loqqer ind med dit NemlD. Har du ikke

en mobil eller tablet, hvor du kan benvtte appen, kan du loqge ind via

www.tryq.dk. (Husk, at bruqe qooqle Chrome)

Husk før du kontakter Tryg Læqe Hotl¡ne
r Vær sikker på, at din forsìkrinq dækker Tryq Læqe Hotline.
. Må[temperaturen, hvrs du har mistanke om feber.
o Find medicin frem, hvis du bruqer medicin.
o Du skal have dit CPR-nr. ktar.

Hent êpp'en "TrveSundhed" til din mobil.

Vi samarbejder med Aleris Hamtet HospitaterA/S, som besidderspeciatistviden inden for
ssndhedsområdet. Det er derfor Aieris Ha¡nlet Hosp¡taler, der efter aftale med os, Ieverer

flere af de sundhedsydelser, som vi tìlbyder.

4.t<Tryq Læqe Hotline
(Hv:s dækn¡ngen er vâlqt, f¡emqår den af din forsikringsaftale).

4.4|l Hvem er omfattet af forsikrinqen
Forsikringen omfatter de personer, der er nævnt i forsikrinqsafta-
[en samt disse personers eqne eller æqtefælle/samlevers hjemme-
boende biotoqiske børn oq adoptivbørn, der er under 1 5 år.

Plejebørn oq stedbørn under 15 år kan være omfattet, hvis de har
samme folkereqisteradresse som den forsikrede person.

Ved henvendelse tit Tryq Læqe Hotline vedr. børn skaI du bruqe Ne-
mlD for den person, som er nævnt iforsikrinqsaftalen.

Når du træder ud af firmaordninqen./qruppeordn¡nqen (eksem-
pelvis når du stopper dit ansættelsesforhotd), mister du samtid¡q
retten til dækninq.

4.4.2 Dækning
Forsikrinqen dækker videokonsultat¡on med en spec¡allæge i al-
men medicin uden for din eqen læqes åbninqstid. Kontakt tilTryq
Læqe Hotline kan ske ved behov for læqehjælp inden for få timer.
Det vilsiqe i titfætde, som ikke kan vente tiI i morqen.

Forsikrìnqen dækker ikke udqifter titmed¡cin, hjætpemidter, trans-
port etler anden relevant undersøqelse eller behandtìnq på privat-
hospitat/privatklinik. Betalinq for læqekonsultation sker d¡rekte
mellem læqen oq os. Hvis du ønsker andre produkter elter ydetser

hos leverandøren, afreqner du direkte med denne.

Transport iforbindelse med en eventuel indlæqqelse er ikke dæk-
ket af forsikringen, oq arranqeres ikke af læqen, medmindre der er
tale om akut indtæqqelse via 112.

4.4.3 Tilqænqeliqhed
Du kan kontakte Tryq Læqe Hottine, når din eqen læqe har tukket.
Se vores åbninqstider på www.tryq.dk oq iappen "TryqSundhed"

4.A.4 Akut behandlinq er ikke dækket
Udqifter til akut behandlinq er ikke dækket af den ne forsikrlng. Ved

behov for tæqehjætp indenfor få minutter skal du rinqe 1 12.

4.4.5 Behandlinqsbehovet
Via videokonsultationen hos ïryq Læqe Hotline kommer du i kon-
takt med en speciallæqe iatmen medicin (tiqesom din egen tæqe).

Læqen hos Tryq Læqe Hotline tager stillinqtit:
r Symptomer oq evt. behandlinq
. Receptudskrivelse
r Behovfor akut henvisninqtiI undersøqelse i offentliqt reqi
¡ Hvorvidt videre undersøqetse eller behandling skalforeqå via

eqen læqe etler skadestue

Husk
Du skat att¡d henvende diq til d¡n eqen [æqe, når det drejer siq om at få

fornyet recepter, etter konsullat¡onen som kan vente tiI i morqen.

4.4.6 Behandlinqsmetoden - krypteret videokommunikation
Hos Tryq Læge Hottine får du konsultat¡on med en specialtæqe i

almen medicin via krypteret videokommunikat¡on. Det betyder,
at du har muliqhed for at taLe med lægen oq vise læqen eventuelte
symptomer via din pc, mobiletler tablet. Hvis læqen vurderer, at
du har behov for medicin, kan recepten e{ektronisk overføres tildit
nærmeste døqnapotek.

Læqen udskriver aldriq vanedannende medicin etler medicin med
misbruqspotentiale, fx sovemedicin, berotiqende medicin, morfika
mv.

4.4.7 Vi dækker ifølqende lande
Forsikringen dækker opkald fra forsikrede med bopæl i Danmark

der er omfattet af Den Offenttiqe Syqesikrinq.

B ruq af Tryq Læqe H ottine kan ske fra a [[e destinatione¡ hvor der er
dækninq på mob¡lnettet, uanset om du er h.jemme elter i udlandet.
Vær opmærksom på evt. tidsforskelfra opkatd i udlandet.

B ruq af Tryq Læqe Hotline kræver, at du har adqanq til den nødven-
diqe internetforbindetse. Du betaler selv for omkostninger forbun-
det med denne forbindetse, da Tryq Læqe Hotline ikke dækker evt.
merudqif ter på dataforbruq.

4.4.8
Her skal du altid bruqe det offenttiqe sundhedstitbud:
r Receptfornyelse
. lkke akutsyqdomsbehandLinqoq undersøqelse
. Råd oq vejtedninq om, hvad du selv kan qøre ved almindelige

syqdomme oq qener
. Hjætp oq støtte ved syqdom
. Kontakt med anden speciallæqe end en speciallæqe ialmen

medicin, eksempelvis psykiatri
¡ Ved behov for fysiske undersøqetse/udredninq mm.
. Vejledninq omkrinq kroniske syqdomme eller tilstande
o Vejtedninq om kosmetiske eller forebyqqende undersøgetse el-

Ler behandling
r AtmindetÌq kontrol efter operation
. Spørqsmå[/vejledninq om qenoptræninq, hjætpemidler, syqe-

transport el{er alternativ behandlinq
. Spørqsmål/vejledning omkr¡nq misbruq
r Henvisninqer til behandtinq via din Sundhedsforsikrinq - kon-

takt din eqen læge
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4.5 Min Sundhedsprofil
{Hvis dækningen er valqt, fremqår den âf din forsikringsaftale}.

4.5.1 Hvem er omfattet
Forsikrinqen omfatter kun de personer, der er nævnt i forsikrinqs-
aftalen.
Du skaIvære over 1B årforat bruqe forsikrinqen.

Når du træder ud af f irmaordninqen /qruppeordninqen, (eksem-
pelvis når du stopper dit ansættelsesforhold), mister du samtidiq
retten t¡[dækninq.

4.5.2 Dækninq
Min Sundhedsprofil er et personliqt værktøj, som kan hjætpe oq
motivere til en sund livsstit i forhotd tit kost, ryqninq, alkohol, mo-
tion oq stress.

Ud fra en række spørqsmålfår du en rød, quletler qrøn indikation
på din livsstitsammen med qode råd om, hvordan du kan komme i

gang med en eventuel [ivsstìLsændrinq.

Hvad er Min Sundhedsprofit?
Min Sundhedsprof il er et persont¡qt værktøj, som kan hjætpe oq

mot¡vere titen sund livsstil i forhold titkost, ryqninq, alkohot, motlon
oq stress.

Hvor f inder jeq Min Sundhedsprof i1?

Min Sundhedsprofit er titqænqeliq via vores qratis app "TrygSundhed"
på din mobit etter tablet. Du loqqer ind med dit Nem lD. Har du ikke en

mobil eller tablet, hvor du kan benytte appen, kan du loqqe ind via

www.tryq.dk

Hent app'en "TrvsSundhed" til din mobit.

Din sundhedstitstand er persont¡q oq behandtes fortroLiqt. V¡ etler
din arbejdsqiver kan ikke få oplysnìnqer om diq elter din sundhedstíl-
stand.

Vi sôñarbejder med Aler¡s Hamlet Hospitaler A/S, som besidder specialistviden inden for
sundhedsområdet. Det er derfor Aleris Hamlet Hospitaler, der leverer flere ôf de sundheds-

ydelser, soñ vi tiLbyder.

Hvad er Min Sundhedsprof¡t Ptus?

Min SundhedsprofiI Ptus er videokonsuttat¡on med en diæt¡st eller
fys¡oterapeut, som kan hjælpe diq med faqliq sparrinq omkr¡nq kost
oq motion. Min sundhedsprofil Plus er et titlæq til Min Sundhedsprof il.

Behandleren på MÍn Sundhedsprofit Plus kan ikke besvare spørqsmå[
omkrinq din Sundhedsforsikrinq elter oprette saqer på forsikrinqen.
Dette qør du på vores hjemmeside www.tryq.dk etler ved at kontakte
Tryq Sundhedsteam på 70 11 20 20 alle hverdaqe 8.00-1 /.00 etter på

e-mail: sundhed@trvq.dk.

Se vores åbninqstider i appen "TryqSundhed" elter på www.tryq.dk.

Hvor finder jeq Min SundhedsprofiI Plus?

Min Sundhedsprof iI Ptus er tilqænqe[¡q via vores qratis app "Tryq-

Sundhed" på din mobil etler Tabtet. Du loqqer ind med dìt NemlD. Har

du lkke en mobiI eller tablet, hvor du kan benytte appen, kan du loqqe

ind via www.tryg.dk

Hent app'en "Trvssundhed" tit d¡n mobit.
Din sundhedstilstand er personlig oq behandles fortroliqt. Vi elter
din arbejdsqiver kan ikke få optysninqer om diq eller din sundhedstil-
sland.

Vi sðmarbejder med Aleris Hamtet Hospìtaìer A/S, som besidder specialistviden inden for
surdhedsområdet. DeI er de¡fo. Aleris Hamlet Hospitaler, der efter aftale med os, levere.
flere af de sundhedsydelser, som va tilbyder.

4.6 Min Sundhedsprofil Ptus
{Hvis dækrinqen er valql, fremqår de¡ af din forsikringsaftale)

4.6.1 Hvem er omfattet
Forsikrinqen omfatter kun de personer, der er nævnt i forsikrinqs-
aftalen.
Du skal være over 1 B år for at bruqe forsikrinqen.

Når du træder ud af firmaordninqen /gruppeordnlnqen (eksem-
pelvis når du stopper dit ansættelsesforhold), mister du samtidiq
retten tì[dækninq.

4.6.2. Dækninq
Forsikrinqen dækker op ti[ 5 videokonsultationer pr. forsikrinqsår
med enten diætist elter fysioterapeut. De viI besvare dine spørqs-
mål omkrinq kost oq motion, og hjætpe hvis du er motiveret for en

sund livsstiI oq har behov for faqliq sparrinq til din opstart.
En konsultation kan vare op t¡l 15 minutter. Varer behandlinqen

lænqere, tæ[er hver påbeqyndte 15- minut som en ny konsultation

4.6.3 Hvad kan jeq benytte Min Sundhedsprofit Ptus til?
Du kan enten få videokonsultation med en diætist eller en fysiote-
rapeut.

Diæt¡sten rådqiver bl.a. om:
¡ Livsstil
¡ Diabetes
. Væqttab
¡ lrritabeltarmsyndrom
r Laktoseintolerance
¡ Gluteninto{erance
. Væqtøqninq

FVsioterapeuten rådqiver b[.a. om:
. Væqttab
. Aktiv hverdaq
r Stillesiddende arbejde
¡ Taq træninq med på rejsen
r Ski uden skader
¡ Kom iqanq med løb
. Kontorspændinqer i nakken
. Styrkdin ryq

Du bestitler tid tilat blive kontaktet af livsstitseksperterne iTrygs
netværk via appen "TryqSundhed".

Husk at bruqe familie oq venner
Mot¡vation oq opbakninq fåt du bedst af din famitie oq venner. Min
sundhedsprofìl Ptus tilbyder diq sparring med faqpersoner inden for
kost oq motion oq ikke opfølqende samtater.
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4.6.4 Sådan bruqer du Min SundhedsprofilPtus
1. Gå ind på appen "TryqSundhed", oq toq på med dit NemlD.
2. Udfytd Min Sundhedsprofil, lnden du benvtter Min Sundheds-

profiL Ptus.

3. På Min Sundhedsprofit Ptus skal du besvare noqte ekstra
spørqsmå[rettet mod kost oq motion.

4. Herefter kan du booke tìd titen videokonference med diætist el-
Ier fysioterapeut.

5. Dlætisten eller fysioterapeuten vil derefter kontakte diq.

4.6.5 Min Sundhedsprofit Plus tilbyder ikke:
. Gentaqende motiverende samtaler oq løbende kontroLler ved fx

væqttab
. Rådqivninq, dervedrørerandreend den person,somfremqår

på forsikrinqsaftalen

Diætist- oq Fysioterapirådqivning indeholder aldriq:
r Læqefaqliq vejtedning eller rådgivninq omkrinq syqdom, symp-

tomer eller qenoptræninq efter operation/behandlinq
¡ Akut syqdom eller skader
¡ Udskrivninqafrecepter
. Fysiske behandlìnqer
¡ Muliqhed for at få stilLet en diaqnose
r Kontakt med en læqe
. Spiseforstyrrelser

Hvad er Tryg Sundhedstiek?
Tryq Sundhedstjek er et årtiqt mÌni sundhedstjek ved en syqeplejerske

komb¡neret med en motiverende samtale. Det er din arbejdsqiver, der
laver aftalen, oq kan svare på spørqsmål omkrinq hvor oq hvornår du

kan få Tryq Sundhedstjek.

lnden dìt Tryq Sundhedstjek skal du udfylde Min Sundhedsprofil i vores

app "Tryqsundhed" på din mobll elter tablet. Du toqqer ¡nd med d¡t

Nem lD. Har du ikke en mobit eller tabtet, hvor du kan benytte appen,
kan du loqqe ¡nd via www.tryq.dk

Hent app'en "I:-veSundhed" til din mobil.

Din sundhedstilstand er persontiq og behandles fortroligt. Vi etler din
arbejdsqiver kan ikke få optysninqer om diq etler din sundhedstilstand

Vi samarbejder med Aleris Hamlet Hosp¡taler A/S, som besidder speciai¡stviden inden fo.
srndhedsområdet. Det er derfor Aleris Hamlet Hospitaler, der leverer flere af de sundheds-
ydelser, som v¡ trlbyder.

4.8 Tryq Sundhedstjek
(Hvis dækningen er valqt, fremqår den af din forsikringsaflale)

4.7.'l Hvem er omfattet
Forsikrinqen omfatter kun de personer, der er nævnt i forsikrings-
aftalen.
Du skai være over 1B år for at bruqe forsikrinqen.

Når du træder ud af firmaordninqen /qruppeordninqen (eksem-
pelvis når du stopper dit ansæltelsesforhold), mister du samtidiq
retten tildækninq.

rt.7.2ùækninq
Tryg Sundhedstjek er et årliqt sundhedstjek kombineret med en

motiverende samtate hos en af vores samarbejdspartnere. Et Tryq
Sundhedstjek taqer ca. 15 minutter i alt.

Forsikrinqen dækker ikke transport iforbindetse med sundheds-
tjekket.

Din arbejdsplads arranqerer d¡t Tryq Sundhedstjek oq informerer
om, hvordan du melder diq tit.

4.7.3 Det sker til dit Sundhedstjek

Fysisk måling
Den fysiske undersøgetse varetaqes af en sygeptejerske, som
måler:
¡ Blodtryk
r Puls
¡ Kolesterol, totat

. Blodsukker

. Talje

. Fedtprocent

Personliq samtale
På baqgrund af den fysiske måtinqfårdu en persontiqsamtale med
en sygeplejerske omkrinq din sundhedstilstand. Samtalen vilvære
individuet, men kan fx indehotde:
. En qennemqanq af resultaterne af den fysiske måtinq
. Gode råd om forebyqgelse - hvad skaldu være opmærksom på

iforhotd tittivsstit
r En konkret handteplan tilen sundere livsstil

4.7.4 Før dillryq Sundhedstjek
'1. Hentvores qratisapp "TryqSundhed", oqloqpå med dit NemlD.
2. Udfytd Min Sundhedsprofi[.

4.7.5 Tryg Sundhedstjek dækker ikke:
. Vejledninq omkrinq syqdom elter symptomer
. Hjætp til akutte syqdomme e[[er skader
r Udskrivninqafrecepter
. Diaqnosticerinq etler henvisninqer tit behandtinq
. Kontakt med en læqe
. Omkostn¡nqer iforbindelse med transport.

Har du behov for tæqehjælp, skatdu kontakte din eqen tæge, oq

ved akut syqdom eller skade skal d u rinqe 1'1 2.

4.7.6 Rapporterinq
Din sundhedstilstand er personliq oq behandles fortroliqt. Hvis du

har fået dit sundhedstjek via en større qruppe/virksomhedsord-
ning, får din virksomhed en anonym oq helt overordnet rapport,
hvis der har været mere end 49 personer tilknyttet virksomheden
iqennem sundhedstjekket. Rapporten qiver et meqet qenerelt bil-
lede af sundhedstilstanden i virksomheden oq foreslår tittaq, der
kan understøtte en sundere livsstit på din arbejdsplads. Rapporten
vil aldrig vise data om diq persontiqt for Tryq elLer for din arbejds-
qiver.
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5. Forsikringen dækker ikke

5.1

Udgifter iil konsultation oglelter behandtinq
. hos alm. praktiserende læqer
r hos naturlæqer eller andre alternative behandlere
. du selv udfører, e[[er som udføres af din æqtefælle/samlever,

dine forætdre etler dine børn eller en virksomhed, der tithører
en af disse

5.1.2
Udqifter til:
¡ Alle former for attester
o Alle former for forebyqqende behandtinq
¡ Orqantransplantation
. Dialysebehandlinq
r ALle former forfedmeoperationer
. Synskorrektioner oq behandlingaf sketen
r Ophold på hospice

5.1.3 Sygdomme etler tilstande, der ikke ér dækket
r Misbruqslidelser, medmindre tilvatqsdækninqen Misbruqer

valqt
. Spiseforstyrrelser
o "Pakkefortøb" ioffenttiqt reqi, fx kræftudredning
. Akut syqdom oq skade
. Psykiske syqdomme

5.1.tl
Alle former for behandtinq/udredninq i forbindelse med seksuali-
tet, fertilitet oq qraviditet samt følqer heral herunder:
o Behandlinq af seksuel dysfunktion
o Behandlinqaf kønssygdomme oqAlDS samtforstadier oqfø{-

qesyqdomme af disse
o Prævention oq sterilisation
r Behandlinq efter såvel provokeret som uprovokeret abort
¡ Behandlínq oq undersøqelse i forbindelse med qraviditet
r Undersøqelse oqkontrot underqraviditet
. Fødseloqefterbehandling

5.1.5
Atle former for tandbehandlinq, herunder tandproteser oq para-

dentosebehandlinq, er undtaget, medmindre behandlinqen er
omfattet af pkt. 3.1.7

5.2

Forsikrìnqen dækker ikke behandting af syqdom eller skader, der
direkte elter indirekte skyldes:

5.2.1
o Selvforskyldt teqemsbeskadiqelse der er fremkaldt med forsæt

e[er qrov uaqtsomhed
¡ Selvforskvldt beruselse etter påvirkninqafatkohot, narkotika og

andre euforiserende stoffer
r Deltaqelse i strafbare handlinqer

5.2.2
Udøvetse af professionel sport. Ved professionel sport forstås
sport udøvelse, som du modtaqer betalinq for oq overvejende kan
leve af.

5.2.3
Militærtjeneste.

s.2.4
Krìq, kriqstiqnende handlinqer, neutral¡tetskrænketse, borgerkriq,
oprør, borqertiqe uroliqheder, beslaqlæqqelse eller revotution.

5.2.5
Følqer af atomkernereaktioner oq radioaktivt henfald, uanset om
syqdommen/tilskadekomsten sker i kriqstid etler i fredstid.

Forsikringen dækker doq udredninq af syqdom eller skade, der
sker i forbindelse med kernereaktioner, når disse btiver anvendt
tit sædvanliqt industrie[t, medicinsk eller videnskabetiqt formå1.

Anvendelsen skat følqe aktuetle forskrifter og ikke stå i forbindelse
med reaktor- eller acceleratordrift.

5.2.6
Epidemier, der er defineret af Statens Serum lnst¡tut.
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6. Fællesbetingelser

6.1 Forsikringssum

Vores maksimate dækning pr. person pr. forsikrinqsår står iforsik-
rinqsaftaten.

6.1.2
Hvis en person opbruqer sin ärtiqe forsikrinqssum, dækker vi ikke
ydertiqere for personen i forsikrinqsåret.

6.1.3
Hvis der både er indqået aftale om Sundhedsforsikrinq Arbejde oq
Sundhedsforsikrinq Fritid vìtsummen være én samtet forsikrinqs-
sum. Den samtede dækninq for Sundhedsforsikrinq Arbejde oq

Sundhedsforsikrinq Fritid kan derfor ikke overstiqe denne sum.

6.2 Forsikredes oplysrinqspliqt

6.2.1

Du har pliqt tit at afqive de optysninqer, som vi finder nødvendiqe
for at afqøre, om og i hvilket omfanq vi dækker udredninq oq be-
handlinq.

6.2.2
Du har ptiqt til at afgive navn, adresse oq tetefonnummer på hospi-
tal, læqer oq andre behandlere, der har eller vitfå kendskab til dit
helbred.

Vi har ret tilat søqe oplysninqer hos disse læqer og behandlere, oq
forelæqqe dem de oplysninqe¡ som du har qivet os.

6.2.3
Vi kan kun indhente ydertiqere læqeliqe oplysninqer med dit skrift-
lige samtykke.

6.3 Overførsel af forsikring og anciennitet fra ande: selskab

6.3.1

Vi titbyder at overtaqe anc¡ennitet fra tidtigere titsvarende forsik-
rinqer ved ubrudt forsikringsforhotd. Det betyder, at forsikringen
skalfortsætte hos os fra den dato, hvor den ophører fra dit tidtiqere
forsikrinqsselskab. Er der tale om et brudt forsikrinqsforhold, bliver
dækningen hos os betraqtet som en helt ny forsikrinq.

Forsikrinqen dækker ikke undersøqelser, der er i qanq hos tìdligere
forsikrin gsselskab, når Sundhedsforsikrinq købes.

Der kan ikke ske overførsel afanciennitetfra en Diaqnoseforsikrinq
(etler anden lignende forsikring som Sundhed Basisforsikrinq) tilen
Su nd hedsforsikri ng.

6.4 Forsikringens ophør

6.4.1

Forsìkringen ophører:
o Hvis du træder ud af firmaordninqen/qruppeordninqen.
r Senestved udqanqen afden måned, du fytder 70 år, hvis du er

omfattet af en frivitliq ordnlnq.

6.4.2
Når du træder ud af f irmaordninqen, kan du videreføre din forsik-
rinq på vores individuelte vilkár tìlvores ìndividuelte pris oq efter
aftale med os.

Ønske om videreførelse skalske inden eller direkte i forbindelse
med udmeldelse af den hidtidiqe forsikrinq.

6.4.3
Når forsikrinqen stopper, mister du samtidiq retten t¡tdækninq.
Syqdom, der er opstået oq anmeldt iforsikrinqstiden, er dækket i

indtit6 måneder efter, at forsikr¡nqen er stoppet.

6,5 Justerinq af forsikrinqens pris

6.5.1

Prisen beregnes ud fra a{der på de forsikrede, virksomhedens
DB brancheklassifikation (Dansk Branchekode), virksomhedens
qeoqrafiske betiqgenhed oq antal ansatte på forsikrinqsaftalen,
medmindre a ndet fremqår af din forsikrÌnqsafta te.

Prisen bliverjusteret en qanq om året på forsikrinqens første for-
faldsdato i forsikrinqså ret.

6.5.2 I ndeksrequlerinq
l ndeksrequ te ri n q følqe r "tø n i ndeks fo r den private sektor", der er
udreqnet at Danmarks Statistik. Ophører udqivelsen af dette in-
deks, etler ændres qrund taqet for bereqninqen, har vi ret til at
benytte et liqnende indeks fra Danmarks Statistik.

Forsikr¡nqssummer indeksrequleres, medmindre andet fremqår af
forsikrin qsbeti n qelsern e ette r forsi krinqsafta [en.

lndeksrequleringen sker hvert år den 1 . januar.

Prisen indeksrequleres en qanq om året på forsikrinqens første
betalinqsdaq i katenderåret.
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7. Generette forsikringsbetingelser

7.1 Forsikrinqens betaling

Forsikrinqen betales en eller flere qanqe om året. På din forsik-
rìnqsaftate kan du se, hvad der er valqt.

7.1.1

Første betalinq tit os skat betates, når forsikringen træder i kraft.
Senere opkrævninqer skaI betates på de forfalds- eller ændrings-
datoer, som fremqår af forsikrinqsaftalen. Udover præmien op-
kræves eventuelte afqifte¡ for eksempet skadeforsikrinqsafgift og
statsafqift samt qebyrer, morarenter oq andre omkostninqer.

Vi opkræver betalinqen via Betalinqsservice, indbetalinqskort eller
efter aftale på anden vis. Opkrævninqen sendes iiI den betalinqs-
adresse, vi er blevet optyst. Hvis betalinqsadressen ændres, skaI vi

straks have besked.

Hvis forsikrinqen ikke betales senest sidste rettid¡qe indbeta[ings-
daq, sender vi en rVkkerskrivelse med oplysninq om, at forsikrin-
qens dækninq ophører, hvis forsikringen ikke betales senest 21

daqe efter, at rykkerskrivetsen er sendt.

7.2 Forsikrirqens var¡gied oq opsiqelse

7.2.1 Forsikringens vari ghed

Forsikringens aftaleperiode fremqår af forsikrinqsaftaten.

Ved aftaleperiodens udtøb fortsætter forsikringen uændret i en

titsvarende periode.

7.2.2
Forsikrinqen kan opsiqes med en måneds skrifttigt varset titførst-
kommende (hoved)forfatdsdato af forsikrinqstaqer elter os.

7.2.3 Opsiqelse eller ændrinqer ved skade
Når en skade er anmetdt, kan vi opsiqe eller indføre ændrinqer i

forsikringen, herunder pris oqselvrisiko, med 14 daqesvarsel.

Opsiqetsen eller ændrinqen iforsikrinqen kan indføres fra skaden
anmeldes oq tilsenest 1 måned efter, at erstatninqen er udbetatt
eller skaden er afvist.

7.2.5.1

Hvis forsikringstaqer ikke godkender ændrinqen af forsikrinqen,
skal forsikrinqen opsiqes skrifttiqt inden ændrinqsdatoen. Sker

dette ikke, betraqtes ændrinqen som accepteret oq forsikrinqen
fortsætter på de ændrede vilkår.

7.3 Gebyrer

Vi er berett¡qet tilat bereqne qebyrer til hel etler delvis dækninq af
omkostninqerne ved fx opkrævnìnqer, rykkerskrivelser, inkasso,
udpantn¡nq, udbetalinqer, print oq behandling af dokumenter,
oversiqter, besiqtiqelser, ekspeditioner oq ydelser i forbindetse
med forsikrings- oq skadebehandtinq.

7.3.1

Vi kan ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye qebyrer, når
det er beqrundet i;
. Omkostn¡nqsmæssiqe årsaqer - fx hvis flere processer eller

ydetser diqitaliseres, eller der indføres ftere selvbetjeningstøs-
ninqer

e Forretninqsmæssiqe årsager - fx for at udnytte ressourcer eller
kapacitet på en mere hensiqtsmæssiq måde, elter for at ændre
den qenerette qebyrstruktur

r Markedsmæssiqe årsaqer - fx hvis grundlaget for qebyret har
ændret siq, elter hvis vi ser en ændret kundeadfærd.

7.3.2
Nye qebyrer oq ændrinqer af eksisterende qebyrer varsler vi via
vores hjemmeside med 1 måneds varseltilden første dag i en

måned.

Vì kan uden varsel sætte qebyrer ned.

Du kan aLtid få qældende qebyrer oplyst på www.tryg.dk elLerved
at henvende dig tit os.
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7.4 Præmieregulering oq ændring af forsikrinqsbetinqelser

Vi kan uden varset, foretaqe mindre ændrinqer af prisen med
virkninq fra forsikrinqens førstkommende forfatdsdato, doq højst
med 5% årtiqt. Ændrinqen kan ske udover indeksrequlerinq oq æn-
drinqer beqrundet iændret lovqivninq. Sker dette kan forsikringen
opsiqes skriftliqt afforsikrinqstageren indenfor 14 daqe fra mod-
ta getsen af opkrævnin gen.

7.4.1

Ændrinq af prisen for forsikrinqen udover ovennævnte, som ikke
er beqrundet i ændrinqer i lovqivnìngen elter indeksreguterinq, skal
varsles skrifttiqt senest 1 måned før forsikrinqens (hoved)forfatds-

dato.

7.4.2
Ændrinq af forsikrinqsbetinqetserne, der ikke er begrundet i æn-
drinqer i lovqivninqen oqlelter som btot har præciserende karakter,
skal varstes skriftliqtsenest 1 måned førforsikrinqens (hoved)

forfaldsdato.

7.4.3
Hvis forsikrinqstaqer ikke ønsker at acceptere de varslede ændrin-
qerskalforsikrìnqen opsiqes skriftliqtsenest 14 daqe inden æn-
drinqsdatoen. I modsatfald fortsætter forsikringen på de ændrede
vilkår oqletler til den ændrede pris.

7.5 Forsikríng ¡ andet selskab - dobbeltforsikrinq

Hvis der er tegnet forsikring mod samme type skade i et andet
forsikrin gsselskab, foreliqqer der dobbeltforsikrinq, og skaden skat

samtidig anmetdes ti{ beqqe selskaber.

Vi betaler ikke erstatninq for skader, som der er modtaqet futd
dækninq for hos et andet forsikrlnqsselskab. Har det andet set-

skab beqrænset dækninq i tilfætde af dobbettforsikrinq, qælder

8. Ktagemulighed

de samme beqrænsninqer idenneforsikring. Dermed ervi oqdet
andet forsikrìnqsselskab forpliqtede til at betale forholdsmæssiq
erstatninq, hvis skaden er dækket afforsikrinqen.

Er du ìkke eniq i vores afqørelse, så kontakt den afdeling, der har
behandlet din forsikrinqssaq.

Hvis du efter din henvendelse titafdelingen stadiq ikke er tilfreds,
kan du kontakte Kvatitetsafdelinqen, som er den afdelinq hos os,

der har ansvaret for behandlinq af klaqer.

Adressen er

Tryg Postkode J22
Klausdalsbrovej 601

2750 Balterup

E-mail: Kvalitet@tryq.dk

Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ¡kke tit et resuttat, du er
titfreds med, kan du ktaqe til:

Ankenævnet for Forsikrinq
Anker Heeqaards Gade 2

1572 København V

Ttf.33 l5 B9 00 metlem '10.00-13.00

www.ankeforsikrinq.dk

Ën klaqe til Ankenævnet skal sendes på et specielt skema, som du

kan få i vores Kvalitetsafdelinq etter hos Ankenævnet. Det koster et
mindre beløb at klaqe tilAnkenævnet.

Hvis ueniqheder om forsikrinqsaftalen brinqes for retten, afqøres
ueniqhederne efter dansk ret
ved danske domstole oq efter retsplejetovens regter om værnetinq.




