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Sundhedsforsikring Fritid
Forsikringsbetinqelser n r. SF1 706

Aftaleqrundlaq

Forsikrinqsaftalen består af forsikrinqsaftalen (poticen), eventuelle tillæq oq forsikrinqsbetinqe[serne.
For forsikrinqen qælder endvidere Lov om ForsikrinqsaftaLer oq Lov om finansiel virksomhed i det omfanq, disse ikke er fraveqet.

Vi anbefaler, at du læser forsikrinqsbetinqetserne iqennem, inden du eventuett får bruq for forsikrinqen

Tilsyn oq Garantifond

Tryq er underlaqt tilsyn af Finanstilsynet oq er t¡lsluttet Garantifonden for skadeforsikringssetskaber

Behandling af personoplysringer og samtykke
På www.tryq.dklpersonoplysninger kan du tæse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninqer. Her finder du blandt andet
information om tit hvitket formå1, vi behandler informationer om diq, hvor op[Vsninqerne bliver reqistreret, oq hvem oplysninqerne
eventuelt btiver videreqivet tit. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at v¡de mere.

Yderliqere oplysninqer
Yderliqere oplysninqer om dækningen på forsikrinqen kan fås på www.tryq.dk
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Kend din forsikrinq
D¡n sundhedsforsikrinq består både afforsikrinqsaftate (potice) oqforsikrinqsbetinqelser

Når du læser betinqelserne
o Forsikrinqsaftaten viser de dækninger, der er valqt for forsikringen.
¡ Nårviskriverduiforsikrinqsbetinqelserne,menervidenforsikredeperson.
. Vær opmærksom på, hvad du setv skalsørqe for, fx hvilken dokumentation du skalsende til os.
¡ Forsikrinqsaftalen viser, om din forsikrinq er købt som en obliqatorisk etter friviltiq forsikrinq/ordninq.

Dækker skader og sygdomme, som er opstået I din fri:id
¡ Forsikrinqendækkerfritidsrelateredeskader,symptomeroqsygdomme.Dækninqenerskattepliqt¡qformedarbejderen.
¡ Der skalvære en fritidsmæssiq sammenhænq mellem fritid oq skaden eller syqdommen for at benytte Sundhedsforsikrinq

Fritid. Forsikrinqen dækker ikke afklarinq al om det er en fritidsretateret syqdom eller skade, eksempelvis ved en forundersøge[se,
scanninq mm.

. Hvis syqdommen eller skaden er dækket af Sundhedsforsikrinq Arbejde, kan syqdommen eller skaden ikke dækkes på denne
forsikrinq.

Når du skal bruqe din sundhedsforsikring
r Du skat være opmærksom pä, at at behandtinq skaI qodkendes af os.
¡ Vedsyqdomellertilskadekomst,skatdukontakted¡neqenlæqe,førbehand[ingkanstartes,
r Hvis din eqen læqe mener, der er et behandtinqsbehov, vildu få en henvisningtilbehandtinq i det offenttiqe sundhedsvæsen

Denne henvisninq skal du have for at gøre bruq af forsikrinqen.

Hvad skal du selv swqelo(?
Der er en række forho[d, du skalvære opmærksom på oq som kan have betydninq for din ret tilerstatninq.

5om forsikrinqstaqer skal du:
¡ Sikre diq, at v¡ altid har den sidste nye liste over personer, som skal være omfattet af forsikrinqen. Derved sikrer du, at vi hurtiqt oq let

kan hjætpe dine medarbejdere, når de kontakter os.
r Du kan attid tit- oq afmetde dine medarbejdere på wwwtryg.dk. Ellers kan du komme til at betale for behandlinqerfor medarbejdere

som ikke lænqere er titknyttet din virksomhed.
. Opqive den skattepl¡qtige præmie til 5KAT. Du kan finde betøbet på din forsikringsaftale oq finde mere viden om den skattepliqtige

præmie på www.skat.dk eller hos din revisor.

Som medarbejder skal du:
. Din Sundhedsforsikring Fritid er købt i forbindetse med dit ansæltelsesforhold. Hvis du ikke [ænqere er ansat hos den arbejdsqiver,

som har købt forsikrinqen, skat du oplyse dette til vores sundhedsteam, hvis du anmelder en saq hos os.

Sundhedsforsikrinq via dit pensionsselskab

Dit Pensionssetskab vit¡ndberettet de skattemæssige forhold på denne forsikrinq
Har du tit- oq afmelding titforsikrinqsaftalen, skaldu qive dit pensionsselskab besked.

Tryg Sundhedsteam
Kontakt vores sundhedsteam pätlf .44 20 26 00 atle hverdage 8.00-17.00 etler på e-mailsundhed@tryq.dk.
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1. Hvis du får brug for din forsikring

1.'l Læqehenvisninq

Du skataltid have en henvisninq fra din egen [æqe, der beskrìver
den fritidsrelaterede syqdom eller skade, før behandtinqen er dæk-
ket af forsikrinqen, medmindre der står andet i betinqelserne.

Du skal ikke bruqe en henvisninq, hvis du skaI til k¡ropraktor, akupunk-
tør, zoneterapeut, øre-, næse-, og halslæqe elter øjentæqe.

1.2 Akut behandling er ikke dækket

Udgifter tit akut behandtinq, fx blodpropper, h1erneblødninq, knoq-
lebrud mv. er ikke dækket af denne forsikrinq. Har du bruq for akut
behandling, herunder skadestue, ambulance oq vaqttæqe, skaI du

derfor kontakte din eqen tæqe, 1'12 elter vaqtlæqen i din reqion.

1.3 Behandtinqsbehovet

Behovet for behandtinq afqøres af din egen [æqe/relevant special-
læqe eventuett isamråd med vores tæqeteam.

1.4 Behandlingsmetoden

Behandlingsmetoden skalaltid være qodkendt af os oq være i over-
ensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplan oq nationale
ktiniske retninqslinjer.

Speciateptanen er Sundhedsstyrelsens overs¡qt over, hvilke syqehuse

oq private hospitaler der må varetaqe de såkaldte specialfunktioner, fx
udføre v¡sse operationer oq undersøqelser. Vi føtqer specialeplanen fra
Sundhedsstyrelsen pqa. patients¡kkerhed oq sikrer, at det er den rette
specialLæqe, der behandter diq.

Vi qodkender kun behandling, der sker efter metoder, som er aner-
kendt af de offentliqe mynd iqheder i de lande, hvor behandlingen
finder sted. Endeliq er det en betìnqelse, at der skaI være overve-
jende sandsynliqhed for, at behandlinqen væsentliqt oq variqt kan

kurere eller bedre syqdommen eller skaden.

Hvis vi lkke har godkendt behandlinqsmetoden, kan vi afvise
dækninq.

1.5 Sehandlinqsstedet

Vi anviser et behandlinqssted inden for vores kvalitetssikrede net-
værk-

lnden for 1 0 arbejdsdage anviser vi en behandlerlbehandtinqssted
ivores kvalitetssikrede netværk, hvis det er mutigt, oq behandtin-
gen er qodkendt af os.

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

forudsætninq for vores godkende{se, at beha nd lin gsstedet har fået
autorisat¡on af de relevante offenttiqe myndiqheder.

Hvis vi ikke har qodkendt behandtinqsstedet, kan vi afvise
dækninq.

1.6 Vi dækker ifølqende lande

Forsikrinqen dækker udgifter tit behandtinq i Danmark, Norqe,
Sveriqe, Fintand oq Tysktand. Valq af behandlinqssted sker efter
aftale med os, jf. punkt 1.5.

Behandtinq på Grønland eller Færøerne er aldrig dækket.

'1.7 0ptysninger til brug for betal¡nq

Vi betater rimelige oq nødvendiqe udqifter tit den qodkendt

behandlinq, når vi har modtaget oq vurderet de nødvendiqe
optysninqer.

Ved behandlinq på privathospital/privat ktinik vit betalinq ofte ske

direkte metlem behandlingsstedet oq os.

Vi forbeholder os ret t¡tat modregne tìtskud fra Syqesikrinqen
"danmark" og/etter tilskud f¡a Den Offentlige Syqesikring, som du

eventuelt har ret til.

1.8 Dækninq

Vi dækker de faktiske udqifter t¡l undersøqelse oq behandlinq.

.:a .. t..,i.. l,-:.; t ,: r.,.,)...:i 1... ,,i,'i.,: ,,,.:.1,..:l -.,., -t' :'tt.



1.9 Viskal have besked om ændringer i behandlinqen

Vi skaI straks orienteres, hvis der sker ændrinqer i den behandtinq,
der er aftatt med os. Hvis det ikke sker, forbehotder vi os ret tilat
afvise dækninq.

f .10 Betalingsgaranti

Vi har muliqhed for at stilte en beta[¡nqsqaranti til undersøqetse på

privathospitat,/privatktinik, som du skalvise ved første besøq.

1.11 Udeblivelse fra behandlilq

Vi betater ikke for undersøqetse etler behandtinq, som du udeb{iver
fra uden qyldiq qrund. Gytdiq qrund er dødsfald i nærmeste familie,
traf ikulykke etler liqnende.

1.'12 Rejser mv.

Ved skader eller syqdomme opstået på rejser eller ophotd i udtan-
det dækkes behandlingen først ved hjemkomst tit din faste bopæI.

2. Hvem oq hvornår dækker din forsikrinq

2.1

Forsikrinqstaqer er den virksomhed, som vi har indqået forsik-
ringsaftaten med. Virksomheden skatvære reqistreret med
CVR-nr. i Danmark.

2.2

Forsikrinqen omfatter de personer, der er nævnt i forsikrinqs-
aftalen.

2.3

Er du omfattet af en frivitliq ord ninq, skal du være under 60 å¡ når
du titmetdes forsikrinqen.

2.ti

Forsikrede skal have folkeregisteradresse i Danmark, Norge,
Sveriqe, Fin{and eller Tyskland oq være omfattet af landets syqesik-
rinqsordninq.

Hvis du opholder dig på Grønland etler Færøerne, er du ikke omfat-
tet afforsikrinqen - heller ikke, selvom du harfotkeregisteradresse
iDanmark.

2.5

Forsikrinqen qælder fra den dato, vi godkender tilme[dinqen, etler
den dato der fremqår på forslkrinqsaftalen.

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

gen, dækker forsikrinqen med det samme.
. Bliver du syg, kan du t¡dtiqst blive undersøqt/behandtet, nårfor-

sikrinqen har været i kraft i 2 måneder.

',/': l ra '>\.,,i.".:'.-.j/th.1;.t:aì,.. r,j-rtl,jt'.i,a'..}1"..">1"a).



3. Surdhedsforsikrinq G runddækning

3.1 Sygdom oq følqer af skade

I forbindetse med behandlinq af syqdom oq følqer al at du er kom-
met tilskade, dækker vi dine udqifter tit undersøqelser, behandtin-
qer, medicin samtophold oqforplejning på privathospìtat/privat-
klinik, som beskrevet i de følqende punkter.

Det er en betingelse for dækninq, at udqifterne tigger på et niveau,

der efter vores vurderinq svarer tiI niveauet i det område etler land,

hvor du bliver behandlet.

Nyopståede syqdomme oq følqer af skader, som opstår, når forsik-
rìnqen er trådt i kraft, er dækket, se dog punkt 2.5.

Syqdomme/qener oq føtqer af skader, der er opstået, symptom-
qivende oq/eller diaqnostÌceret, førforsikrinqen trådte i kraft, er
dækket, nårforsikrinqen harværet ikrafli2 år, medmindre andet
fremqår af din forsikrinqsaftale. Denne bestem melse qælder for
atle de følgende dækninger, med undtaqelse af punkt 3.1.1 Kroni-
ske syqdomme.

Dækninqerne er beskrevet i de følgende punkter:

3.1.1 Kroniske syqdomme
I op tit 3 måneder efter diaqnosticerinq dækker forsikringen
behandling af kroniske syqdomme, der er diaqnosticeret efter
forsikrinqen trådte ¡ kraft. Vì dækker medicin elter anden relevant
behandting på privathosp¡tal/pr¡vatklinik, hvis vi vurderer, at
behandlinqen væsentliqt oq variqt kan forbedre din hetbredstit-
stand. Vi træffer vores afqøretse evt. i samråd med reLevant

speciatlæqe.

Forsikringen dækker aldriq kroniske syqdomme, som er opstået
oq/elter diaqnosticeret, før forsikrinqen er trådt i kraft.

Ved kroniske syqdomme forstår vi syqdomme, som læqer vurderer
som vedvarende, oq som derfor ikke kan kureres. Af kroniske syq-
domme kan bt.a. nævnes:
Sukkersyqe, dissemineret sclerose, leddeqiqt, Morbus Crohn,
psoriasis.

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

For føtqesygdomme til en kronisk lidelse der er diagnosticeret før
forsikrinqen trådte i kraft, gælder der en karens på 2 år.

3.1.3 Kræft
Ved behandlinq af kræftsygdomme, der indqår som et samlet
forløb i det offenttiqe (pakkefortøb), skal det offenttiqe titbud
a nvendes.

I særtiqe situat¡oner kan vores læqeteam foretaqe en vurderinq om
behandtinq på privathospitali Norge, Sveriqe, Finland eller
Tysktand.

Det er forudsætninq for dækninq, at
o saqen skal have væretforelaqt sundhedsvæsenetsecond

opinion udvalq.
r behandlinqstilbud i Danmark skatvære udtømt.
¡ behandlinqen skalforventes at kunne forbedre helbreds-

tilstanden væsenttiqt.
. Oq patienten må ikke være iterminalfase.

3.1.4 Undersøqelser
Forsikrinqen dækker rimeliqe udqifter til de undersøgelser, som er
nødvendiqe for at stille en diaqnose.

3.1.5 Second opinion med konsultation
Forsikrinqen dækker ivisse tilfælde udqifterne til konsuttation hos

en relevant speciallæqe, hvis:
¡ du har en særliq atvorliq syqdom/skade oqleller
r du skaI qennemqå en særliq risikofyldt behandlinq, dvs. at be-

handlinqen kan qive alvortige variqe følqer ud over den syqdom/
skade, som du bliver behandlet for.

3.1.6 Behandtinger
Forsikrinqen dækker behandtinger, der er udført af relevante spe-

cialtæqer, oq som efter en læqetiq vurdering vil kunne reducere

sygdommen væsentliqt etler heft kurere syqdommen.

Forsikrinqen dækker medicin under indlæqqelse på privathospital/
privatklinik.

3.1.6.1 Kosmetiske behandlinqer
Forsikrinqen dækker kosmetiske operat¡oner oq behandlinger,

hvis kriterlerne for behandtinq i offenttiqt reqi er opfytdt. Vi dækker
oqså rekonstruktion af bryst efter fjernelse aftumor oq behandling
af direkte føtqer af syqdom eller skade.

3.1.6.2 Konservativ behandlinq
Forsikrìnqen dækker konservat¡v behandlinq som alternativ til
operation. Derudover dækker vi konservativ behandlinq, der er
nødvendiq forud for en operation for at opnå god effekt af opera-
tionen.

Vi dækker behovsbestemt behandtinq op tit 3 måneder uden yder-

liqere vurderinq. Efter 3 måneder foretaqes en læqefaqliq vurderinq
med henblik på videre behandtlnq eller behov for operation.

3.1.7 Tandbehandling pqa. syqdom
Forsi krinqen dækker tandbeha ndtinq, som er ordineret af relevant

special[æqe, når der er sket en skade på dine tænder på qrund af
behandlinq af en dækninqsberettiget syqdom.
Forsikrinqen dækker udqifter op til 15.000 kr. pr. sygdom (indeks-

requleres ikke).

3.'1.8 Efterkontrol
Forsikrinqen dækker ambutant efterkontroI i forbindelse med

behandting på privathospital/privatktinik. Kontrollen skaI være
ordineret af en relevant speciatlæge oq være medicìnsk releva nt.

3.1.9 Genoptræninq
Forsikrinqen dækker ambutant qenoptræning direkte efter en dæk-
ninqsberettiqet behandling eller operation. Forsikrinqen dækker

i op til6 måneder pr. syqdom eLLer skade, når en qenoptrænìnq er
nødvendiq for den aktuelle behandtinq. Genoptræninqen skalvære
ordineret af relevant specialtæqe.

Genoptræninqen dækker primært fysiotera pi, erqoterapi etler
talepædaqoqik, som foretaqes affaguddannet personale, der er

anerkendt af offentliqe mynd iqheder.
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3.1,1 0 Ophold oq forptejning
Forsikrinqen dækker dine udqifter titophold oq forptejninq på

behandlinqsstedet i forbindetse med en dækket behandlinq på

privathospila l./p rivatktin ik.

3.1,11. Hjælpemidler
Forsikringen dækker personliqe hjælpemidter i op til6 måneder,
når det kan erstatte en operation eller er nødvendiq i forbindelse
med en dækninqsberettiqet behandlíng på privathospital/privat-
klinik. Hjætpemidlet skalvære ordineret af relevant specia[læqe.

3.1.1 2. Syqetransport (liqqende)

Forsikrinqen dækker liqqende syqetransport mellem hjemmet oq
behandlingsstedet, når du ikke kan transporteres som passaqer i

bit, med offenttiq transport etler [iqnende. Transporten skal være i

forbindelse med dæknin gsberett¡qet operation på privathospital/
privatklinik og skal ordineres af relevant special[æqe.

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

3.'t.13 Psykiatrisk behandling
Forsikrinqen dækker læqeord¡neret psykiatrisk konsultation

Vi dækker op tit 12 konsultationer hos psykiater pr. syqdom eller
skade. Vi dækkerdoqalttdhøjsl12 konsuttationer ien periode på

12 sammenhænqende måneder reqnet fra første behandling
uanset a ntal af syqdom me eller skader.

3.1.14 Krisehjælp
Forsikringen dækker op tit 5 konsultationer psykoloqisk krisehjætp,
hvis du har været invotveret i etler har overværet en af følqende
hændetser, oq dette har medført en akut psykisk krise for diq:
r Alvorliq ulykke
. Kriq, terrorhandtinqer, naturkatastrofereller epidemier
¡ Overværer en kolleqa eller et familiemedlems pludseliqe,

uventede død
o Dødsfald idin nærmeste fami[ie-
. lndbrud, brand, votd og overfald (forhotdet skatvære politi-

anmetdt)
r Livstruende syqdom hos diq elter idin nærmeste familie-

*Din nærmeste famrlie er æqtefælle/samlever/reqistreÍet partner, børn,

børnebørn, forældre 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 krisehjætp, skal du kontakte os, inden

behandlinqen starter. Vurderer vi, at du er berettiqet t¡l krisehjætp,
vitvì finde en psykologtildiq. Behandtinqen skalforeqå i Danmark
hos en psykotoq i vores [andsdækkende oq kvaliletssikrede net-
værk.

Vì dækker ikke udqifter ti t transport t¡l oq fra beha ndtì nqsstedet.

Udqifterne tiltransport er doq dækket, hvis du pga. fysiske oqleller
psykiske årsaqer ikke kan transportere diqtit behandlingsstedet.

3.1.15 Diagnosticeret ludomani
Forsikrinqen dækker afvænninq af diaqnosticeret ludomani (dvs.

penqespìl), der er ordineret af relevant specialtæqe oq godkendt af
vores sundhedsteam.

Forsikringen dækker udqifter for maks. 1 00.000 kr. pr. forsikrede

{indeksreguleres ikke) samlet i hele den periode, hvor forsikrinqen
er i kraft.

Du kan ikke få behandtinq for diaqnosticeret ludomani dækket af
denne forsikrinq de første 6 måneder, du indtræder i ordninqen.
Det qætder uanset anciennitetsbestemmelsen i de qenerelte betin-
oolcor

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

3.1.16 Smerteudredninq
Forsikrinqen dækker udredninq af vedvarende smerte på tværfaq-
liq smerteklinik. Udredninq af smerter i forbindelse med kræft skal
foreqå i offenttiqt reqi.

Udredninqen skat være qodkendt af os oq ordineret af en relevant

speciatlæqe.

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

3.1.17 Allerqiudredninq
Forsikrinqen dækker udredninq for atlerqi titat kunne stille en diaq-
nose.

Ud redninqen skal være godkendt af os oq ordineret af en releva nt
speciallæqe.

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

requleres ikke).
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4. Tilvalgsdækninger

Punkt 4 omhandler dæknìnqe¡ som du kan titkøbe tilSundheds-
forsikring. For atle disse dækninqer qælder oqså betinqetsernes
punktl-30q5-8.

Hvis en tilvalqsdækninq er valqt, fremqår den af din forsikrinqs-
aftale.

Titvalqsdækninqer som kan vælqes på forsikringen:
. Fysiske behand{inqer
. Psykotoqhjælp
. Misbruq
o Udvidet hjælp
o Tryq Læge Hotline
o Min Sundhedsprofit
r Min Sundhedsprofit Plus
. TryqSundhedstjek

For titvalgsdækningerne Tryq Læqe Hotline, Min Sundhedsprofit,
Min Sundhedsprofit Ptus oq Tryq Sundhedstjek ophører dæknin-
qen, når dit ansættelsesforhotd ophører, uanset om du har en

iqanqværende oq qodkendt saq, inden ansættelsesforhoLdet op-
hørte.

For øvriqe titvalqsdækninqer qælder, at vi dækker iganqværende
oq qodkendte saqer i op ti[ 6 måneder fra den dato, dit ansættel-
sesforhotd ophører.

4.1 Fysiske behandlinger
{Hvis dækningen er valgt, fremqår den af din forsikringsaftale}.

Titvatqsdækninqen dækker fritidsrelaterede skader, symptomer oq
sygdomme. Dækninqen er skattepligtig for medarbejderen.

Tilvalqsdækninqen dækker lkke afklarinq af, om det er en arbejds-
etler frltidsrelateret syqdom eller skade, eksempelvis ved en forun-
dersøqe[se, scanning mm.

4.1.1 Behandtinqsformer
Forsikrinqen dækker føtgende behandlinqsformer:
. Fysioterapi. Det er et krav, at du har en læqehenvisning tit

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

SA-qodkendt
r Zoneterapi. Behandter skal være RAB-qodkendt
r Osteopati. Det er et krav, at du har en læqehenvisninq til fysio-

terapi. Behandter skaI være SA-qodkendt

4.1.2 Fysioterapi oq kiropraktik
Beha ndtinqen skal sikre bedrinq af syqdommen etLer skaden
Behandlinqen skal være qodkendt af Sundhedsstyretsen.

Efter endt behandtinq skatdu være symptomfri i 12 sammenhæn-
qende måneder, før behandlinq kan ydes for samme skade eller
syqdom.

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

syqdom etter skade.

Behandlinqer tildeles i portioner. Er der behov for yderliqere

behandLinq, skaI du kontakte vores sundhedsteam, der vurderer oq

bevilqer flere behandlinqer.

Vi afreqner direkte med behandleren

4.1.2.29ehandling uden for Trygs netværk
Hvis du vælqer en behandter uden for vores netværk, dækker for-
sikrinqen 1 2 behandlinqer pr. forsikrinqsår.

Behandlinqer tildeles i portioner. Er der behov for ydertiqere

behandtinq, skal du kontakte vores sundhedsteam, der vurderer oq
bevilger flere behandlínqer.

Du skal setv afreqne med behandleren, oq når dit behandlìnqsfor-

tøb er afstuttet, skaI du indsende en kopi afatle oriqinate reqninqer
tiI vores sundhedsteam.

Hvis behandleren ikke har ydernummer, qiver vi tilskud svarende til
den qældende overenskomst for behandlere med ydernummer.

4.1.3 Akupunktur, zoneterapi og osteopati
Behandtingen skaI sikre bedring af sygdommen eller skaden.
Behandleren skal enten være RAB-qodkendt eller SA-godkendt.

Efter endt behandtinq skal du være symptomfri i 12 sammenhæn-
qende måneder, før behandling kan ydes for samme skade eller
syqdom.

4.1.3.1 Behandlinq iTryqs netværk
Forsikrinqen dækker det antat behandlinqer, du har behov for pr

sygdom eller skade.

Behandlinqer tildetes i portioner. Er der behov for yderligere

behandting, skal du kontakte vores sundhedsteam, der vurderer og
bevitqer flere behandlinqer.

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

Reqistreret Alternativ Behandler hos Sammenslutninqen af Alternative
Behandlere. Det sikrer d¡q, at behandleren lever op til en .ække fâql¡qe

oq uddannelsesmæssiqe krav.

SA-qodkendetse betyder, ât sundhedspersonate, som fx læqe, fysio-
terapeut eLler syqeptejerske har opnået en qodkendelse titsvarende
RAB-godkendelse hos Sammenslutninqen af Alternat¡ve Behandlere,

oq lever op lil samme krav som RAB-qodkendte behandlere.
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4.1.3.2 Behandlinq uden for netværk
Hvis du vælqer en behandler uden for Tryqs netværk, dækker for-
sikrinqen 1 2 behandtinqer pr. forsikrinqsår.

Behandtìnqer titdeles i portioner. Er der behov for yderliqere be-
handtinq, skat du kontakte vores sundhedsteam der vurderer og
bevitger f [ere behandlinqer.

Du skalselv afreqne med behandleren og når dit behandlinqsfor-
løb er afstuttet, skal du indsende en kopi af alle oriqinale reqninger
til vores sundhedsteam.

Vi yder titskud på 300 kr. pr. behandtinq (indeks 2017), dog maks.
50% af udqiften.

4.1.4 Særliqe krav til behandling
For al behandtinq qælder det, at:
r Behandlinqen skaI sikre proqression/fremskridt
r Ved behovforvedvarende etlertitbaqevendende behandlinq

kan vi bede om en læqefaqliq vurdering
o Akut behandtinq er ikke omfattet.
r Weekend-, aften- oq liqnende titlæq er ikke omfattet.

4.2 Psykologhjælp
(Hvis dækningen er valqt, fremqår der ãf d¡n forsikrinqsaftale).

Tilvatqsdækninqen dækker kun arbejdsrelaterede symptomer oq

syqdomme. Dækningen er skattefri for medarbejderen.

Titvatgsdækninqen dækker ikke afktarinq al om det er en arbejds-
etler fritidsrelateret syqdom eller skade.

4.2.1 Lægehenvisninqelleranbefating
Du skal have en henvisninq e[[er anbefalinq fra din Læqe

Efter endt behandlìnq skal du være symptomfri i 12 sammenhæn-
qende måneder, før behandting kan ydes for samme skade e[[er
syqdom.

4.2.2 Behandlinq iTryqs netværk
Forsikringen dækker de behandlinqer, du har behov for pr. syqdom
elLer skade.

Behandlinqer tildeles i portioner. Er der behov for yderliqere be-

handtinq, skal du kontakte vores sundhedsteam, der vurderer og
bevilger f lere behandtinqer.

Vi afreqner direkte med behandteren

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

4.2.3 Behandlinq uden for Trygs netværk
Hvis du vælqer en behandler uden for vores netværk, dækker for-
sikrinqen 1 2 behandtinqer pr. forsikrinqsår.

Når dit behandlinqsforløb er slut, afreqner du selv med din be-
handler, oqsenderen kopi af atle oriqinale reqninqert¡tvoressund-
hedsteam til refusion.

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

henvisninq fra din egen læqe, dækker vi patientandeten af behand-

tin qe n.

Ved en anbefalinq fra din læge elter psykoloq uden ydernummer,
qiver vi tilskud på op tit 800 kr. pr. konsultation (indeks 2017), doq

maks.50% af udqiften.

Weekend-, aften- oq liqnende til[æq er ikke dækket.

4.3 Misbruq
{Hvis dækninqer er valqt, fremqår den af din fo¡sikrinqsaf:ale}.

ForsikrÌngen dækker [ægeordineret behandlinq mod misbruq af:
r Alkohol
. Receptpliqtiqmedicin
r Rusmidter, der er omfattet af Lov om euforiserende stoffer

Behandtinq med antabus er dækket i op tit 12 sammenhænqende
måneder fra første behandtinq.

Forsikrinqen dækker udqifterfor maks. 100.000 kr. {indeksregule-
res ikke) pr. forsikrede samlet ì hele den periode, hvor forsikrinqen
er i kraft, uanset om der er tale om f{ere forsketliqe misbruq.
Du kan ikke få misbruqsbehand{inq dækketaf denne forsikrinqde
første 6 måneder, du indtræder i ordninqen. Det qælder uanset an-

cienn¡tetsbestemmetsen i de qenerelte betinqetser

Hvis du ikke har fået qodkendetse inden påbeqyndt behandting,

kan vi forbeholde os ret titat afvise dækninq.
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4.4 Udvidel hjætp
(Hvis dækninqen er valqt, fremqår den af din forsikrinqsaftale).

Forsikrinqen er udvidet tilat dække:

4.4.1 Sygeptejerske
Forsikrinqen dækker syqeplejerske i hjemmet, hvis servicen bliver
ydet af en leverandør, som liqqer tæt på din bopæt. Det skalvære
ordineret af relevant spec¡altæqe, oq ordinerinqen skalske direkte
efter en dækninqsberettiqet indtæqqelse eller operation.

Vi dækker op tit 12 timer pr. syqdom elter skade, oq det er et krav,

at vi qodkender udgifterne, før du indqår aftalen med leveran-
døren.

4.4.2 Hjemmehjælp
Forsikrinqen dækker hjemmehjælp, hvis servicen bliver ydet af en

leverandør, som liqqer tæt på din bopæt. Det skal være ordineret
af relevant speciatlæqe, oq ordinerinqen skalske direkte efter en

dækninqsberett¡qet ¡ndtæqqelse elter operation.

Vi dækker op tit 12 timer pr. syqdom eller skade, oq det er et krav,

at vi qodkender udqifterne, før du indqår aftaten med leveran-
døre n.

4.4.3 Diætist
Forsikrinqen dækker:
r Læqeanbefatet diætist iforbindelse med svær overvæqt, hvor

dit BMI (Body Mass lndex) er højere end 30 eller
¡ som led i en dækninqsberett¡qet behandtinq, der er ordineret af

relevant speciallæqe.

Vi dækker op ti[ 5 konsuttatìoner pr. syqdom etler skade.

4.4.4 Rekreation
Forsikrinqen dækker rekreat¡onsophotd på en offenttiqt qodkendt

institution i Danmark. Det skalvære ord¡neret af relevant special-
[æqe, og ske direkte efter en dækningsberettiqet indlæqqelse elter
operation.

Vi dækker med op til 50.000 kr. pr. sygdom eller skade (indeksre-
quteres ikke). Doq højst op t¡t 50.000 kr. om året (indeksreguteres

ikke) reqnet fra første rekreat¡onsdaq, uanset antal skader eller
sygdomme.

Forsikrinqen dækker ikke rekreationsophold som følge af psykiske

syqdomme oq skader.

4.4.5 Udgifter til transport
Forsikrinqen dækkertransportudqifter i forbindetse med en qod-
kendt forundersøqetse, operation etler kontrol på privathospital/
privatklinik. Vi dækker til oq fra det qodkendte behandLinqssted,
hvis der er mere end 100 km tit behandlinqsstedet fra din faste
bopæt.

Vi dækker transportudqifterne efter statens laveste takst for kørsel
elter bittiqst mu lige offenttiqe transportmiddet.

Behandt¡nq skalså vidt muligt ske tæt på din bopæl. Vi anbefaler
et behandlinqssted. Vælqer du et behandlinqssted, som liqqer læn-
qere væk, dækker vi de transportudqifter svarende til det behand-
tinqssted, vi har anbefalet.

4.4.6 Udqifter for ledsaqer
Forsikrinqen dækker rimeliqe oq nødvendiqe udqifter tiltransport
for en ledsaqer iforbindelse med dækket indlæqqelse oq behand-
tinq på prívathospital/privatktinik.

Vi dækker til oq fra det qodkendte behandtinqssted, hvis der er
mere end 1 00 km tit beha ndtinqsstedet fra din tedsaqers faste
bopæ1. Transportudgifterne dækkes efter statens laveste takst for
kørsel elter bittiqst muti ge offentLiqe transportmiddel.

Vi anbefaler et behandtinqssted. Vælqer du et behandl¡nqssted,
som liqqer lænqere væk, dækker vi de transportudqifter svarende
til det behandtinqssted, vi har anbefalet.

Rimetiqe oq nødvendiqe udqìfter tit loqi dækkes for en ledsaqer
iforbindetse med dækket indlæqqelse oq behandting på privat-
hospital/privatktinik, der kræver m¡ndst f ire overnatninqer.

For børn under 21 år dækker forsikrinqen rimeliqe oq nødvendiqe

udqifter tit loqi for en ledsaqer iforbindelse med dækket indlæq-
qelse oq behandting på privathospital/privatktinik, der kræver
overnatninq.

Det er os, der bestutter, hvornår det er rimetiqt oq nødvendiqt, at
logi dækkes for ledsaqeren.

4.4.7 U dqifter til m edici n
Forsikringen dækker medicin, der er ordineret af retevant specia[-
[æqe efter en dækket indlæqqelse eller operation på privat-
hosp¡tal/privat-k{Ìnik under denne forsikrinq i op tit 6 sammen-
hænqende måneder efter udskrivninq.



Hvad er Tryq Læqe Hotl¡ne?
Tryq Læqe Hotline er en vrdeokonsultation med en spec¡atlæqe. Du

kân kun benytte Tryq Læqe Hottine uden for din eqen læqes åbninqs-
tid, hvis du ha r behov for læqehjælp inden for få timer. Det vil siqe i

titfælde, som ìkke kan vente t¡limorqen.

Se vores åbninqst¡der i appen "Tryqsundhed" etter på www.tryq.dk.

Læqen på Tryg Læqe Hotl¡ne kan ikke besvare spørqsmålomkrinq din

Sundhedsforsikrlnq, elter oprette saqer på forsikrinqen. Dette qør du
på vores hjemmeside www.tryq.dk etler ved at kontakte vores sund-
hedsteam pà 70 11 20 20 alle hverdaqe 8.00-1 7.00 eller på e-maiI
su ndhed@tryq.d k.

Hvor finder jeq Tryq Læqe Hotline?
Tryq Læqe Hotline er titqænqeliq via vores qratis app "TrygSundhed"
på din mobil etter tabtet. Du loqqer ind med d¡t NemlD. Har du ikke
en mobil eLler tablet, hvor du kân benytte appen, kan du loqqe ind via

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

Husk før du kontakter Tryq Læqe Hotl¡ne
. Vær sikker på, at d¡n forsikrinq dækker Tryq Læqe Hotline
o Måltemperaturen, hvis du har mistanke om feber.
. Find medicin frem, hvis du bruqer medicin.
. Du skal have d¡t CPR-nr. ktar.

Henl app'en "¡rvsSundhed" t¡t d¡n mobit.

Vi samarbejder med AIeris Hamlet Hosp¡tôler A/S, som besidder speciatistvider ¡nden for

sundhedsområdet. Det er derfor Ateris Hamlet Hospitaler, der efter aftale med os, leverer

ftere af de sundhedsydelser, som vì titbyder.

4.5 Tryq Læge Hotline
[Hvis dækningen er valqt, fremqår den a{ din forsikrinqsaftatê}

4.5.1 Hvem er omfattet af forsikrinqen
Forsikrinqen omfatter de personer, der er nævnt i forsikrinqs-
aftâlen samt disse personeTs eqne etter æqtefælte/samtevers
hjemmeboende bioloqiske børn oq adoptivbørn, der er under
15 år.

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

Ved henvendelse tit Tryq Læqe Hotline vedr. børn skal du bruge
NemlD for den person, som er nævnt lforsikrinqsaftalen.

Når du træder ud af firmaordninqen /qruppeordn¡nqen (eksem-

pelvis når du stopper dit ansættelsesforhotd), mister du samtidiq
retten til dækninq.

4.5.2 Dækning
Forsikrinqen dækker videokonsuttat¡on med en speciallæge i al-

men medicin uden for din eqen læqes åbninqstid. Kontakt tilTryq
Læqe Hotline kan ske ved behov for læqehjætp inden for få timer.
Det vilsiqe ititfætde, som ¡kke kan vente til i morqen.

Forsikrinqen dækker ikke udqifter tit medicin, hjætpemidler, trans-
port eller anden relevant undersøqelse etler behandtinq på privat-
hospitat/pr¡vatktinik. Betatinq for læqekonsu ltation sker d¡rekte
me[[em læqen og os. Hvis du ønsker andre produkter eller ydelser

hos leverandøren, afreqner du direkte med denne.

Transport iforbindelse med en eventuet indlægqeLse er ìkke dæk-
ket af forsikrinqen, oq arranqeres ikke af læqen, medmindre der er
tale om akut indlæqqetse vìa 112.

4.5.3 Titqænqelighed
Du kan kontakte Tryq Læqe HotLine, når din eqen læqe har lukket.

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

4,5.4 Akut behandlinq er ikke dækket
Udqifter tilakut behandling er ikke dækket af denne forsikrinq. Ved

behov for tæqehjætp indenfor få minutter skaldu rinqe 112.

4.5.5 Behandlinqsbehovet
Via videokonsultationen hos Tryq Læqe Hotline kommer du i kon-
takt med en speciattæqe i almen medicin (liqesom din eqen læqe).

Læqen hos Tryq Læqe Hotline taqer stil[Ìnqtit:
. Symptomer oq evt. behandtinq
¡ Receptudskrivelse
r Behovforakut henvisninqtil undersøqelse i offenttiqt reqi
r Hvorvidt videre undersøqelse etler behandting skatforeqå via

egen læqe elter skadestue

Husk

Du skal altid henvende diq tit din eqen læqe, når det drejer siq om at få

fornyet recepter, el[er konsultatìonen som kan vente tiI i morqen.

4.5.6 Behandlingsmetoden - krypteret videokommunikation
Hos Tryq Læqe Hottine får du konsuttation med en specia[æqe ì

almen medicin via krypteret videokommunikation. Det betyder,

at du har mutiqhed for at tale med læqen oq vise lægen eventuelle

symptomer via din pc, mobiteltertablet. Hvis læqen vurderer, at

du har behov for medicin, kan recepten elektronisk overføres til dit
nærmeste døgnapotek.

Læqen udskriver a[driq vanedannende medicin etler medic¡n med

misbruqspotentiale, fx sovemedicin, beroliqende medicin, morfika
mv.

t .5.7 Vi dækker ifølqende lande
Forsikrinqen dækker opkald fra forsikrede med bopæl i Danmark,

der er omfattet af Den Offentliqe Syqesikrinq.

Bruqaf Tryq Læqe Hotline kan ske fra alte destinationer, hvor der er

dækninq på mobilnettet, uansel om du er hjemme etter i ud{andet.

Vær opmærksom på evt. tidsforsket fra opkald i udtandet.

Bruq af Tryq Læqe Hotline kræver, at du har adqanq til den nødven-

diqe internetforbindelse. Du betaler selv for omkostninqer forbun-
det med denne forbindelse, da Tryq Læqe Hotline ikke dækker evt.

merudqifter på dataforbruq.

4.5.8
Her skal du altid bruqe det offenttiqe sundhedstilbud:
r Receptfornyelse
r lkke akutsyqdomsbehandling oq undersøgelse
o Råd oqvejledn¡nq om, hvad du selv kan qøre ved almindeliqe

syqdomme oq qener

' Hjælp oq støtte ved syqdom
. Kontakt med anden speciallæge end en specialtæqe i almen

medicin, eksem pelvis psykìatri
. Ved behov for fysiske undersøqelse/udredning mm.
. Vejledninq omkrinq kroniske syqdomme eltertilstande
. Vejtedninq om kosmetiske eller forebyqqende undersøgetse

elter behandtinq
o Almindetiq kontrol efter operation
. Spørqsmåt,/vejledninq om qenoptræn¡nq, hjætpemidler, syqe-

transport etler alternativ behandlinq
. 5pørqsmåt/vejtedning omkrinq misbruq
r Henvisninqer til behandtinq via din Sundhedsforsikrìng - kon-

takt dÌn eqen læge
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4.6 Min Sundhedsptofll
(Hvis dækningen er valqt, fremqår den af din forsikringsaf:ale).

4.6.'l Hvem er omfattet
Forsikrlnqen omfatter kun de personer, der er nævnt iforsikrinqs-
aftalen.
Du skaIvære over '18 år for at bruqe forsìkrinqen.

Når du træder ud af firmaordningen /qruppeordninqen, (eksem-
pelvis når du stopper dit ansættelsesforhold), mister du samtidiq
retten tiIdækninq.

4.6.2 Dækninq
Min SundhedsprofiI er et personliqt værktøj, som kan hjælpe oq
motivere tilen sund livsstitiforhotd titkost, ryqninq, atkohol, mo-
tÌon oq stress.

Ud fra en række spørqsmålfår du en rØd, qut eller qrøn indikation
på din tivsstil sammen med qode råd om, hvordan du kan komme i

qanq med en eventue[ [ivsstilsændrinq.

Hvad er Min Sundhedsprofit?
Min Sundhedsprof il er et personliqt værktøj, som kan hjælpe oq

motivere tit en sund [ivsstiliforhold til kost, rvqninq, alkohol, molion
oq stress.

Hvor finder jeq Min Sundhedsprofil?
Mìn Sundhedsprof il er tilqænqetiq via vores qratis app "TryqSundhed"
på din mobit elter tablet. Du loqqer ind med d¡t NemlD. Har du ikke en

mob¡[ elter tablet, hvor du kan benytte appen, kan du Loqqe ind v¡a

www.trVq.dk

Hent app'en "TrvgSundhed" tit din mobit.

Din sundhedstilstand er personl¡q oq behandles fortroliqt. Vi etler
din arbejdsqíver kan ikke få oplysninqer om diq elter din sundhedsti[-
sta nd.

Vi samðrbejder med Aleris Hamlet Hospitaler A/S, som bes¡dder specialistv¡den ¡nden for
sundhedsomrédet. Det er derfor Aleris Hamtet Hosp¡têler, der leverer flere af de sundheds-
ydelse., som vi lilbyder.

Hvad er Min Sundhedsprofit Plus?
Min SundhedsprofiI Ptus er videokonsultation med en diætist elter
fys¡oterapeut, som kan hjælpe d¡q med faqliq sparrinq omkrinq kost
oq mot¡on. Min sundhedsprofiI Ptus er et t¡tlæq tit Min Sundhedsprofil.

Behandleren på Min Sundhedsprofit Ptus kan ikke besvare spørqsmål
omkring din Sundhedsforsikr¡nq elter oprette saqer på forsikrinqen.
Dette qør du på vores hjemmeside www,tryq.dk eller ved at kontâkte
TryqSundhedsteam på 70 1'1 20 20 alte hverdaqe 8.00-17.00 eller på

e-mail: sundhed@tryq.dk.

Se vores åbninqstider i appen "TrVqSundhed" elter på www.¡rvq.dk.

Hvor finder jeq Min Sundhedsprofil Plus?
M¡n SundhedsprofiI Plus er tilqænqeliq via vores qratis app "Tryq-
Sundhed" på din mobil elter lablet- Du toqqer ¡nd med d¡t NemlD. Har

du ikke en mobil eller tabtet, hvor du kan benytte appen, kan du loqqe
¡nd via www.tryq.dk

Hent app'en "frysSundhed" til din mobil.
Din sundhedstilstand er personliq og behandles fortroliqt. Vi etler
din arbejdsqiver kan ikke få optysninqer om diq etler din sundhedstil-
stand.

Vi samarbejder med Aleris Hamlet Hospitaler A/S, som besidder specialistv¡den ¡nden tor
sundhedsområdet- Del er derfor Ateris Hamlet Hospitaler, der efter aftôle med os, leverer

f¡ere af de sundhedsydelser, som v¡ tilbyder.

4.7 Min Sundhedsprofil Plus
(Hvis dækningen er valqt, fremqår den af din forsikrinqsaftale).

4.7.1 Hvem er omfattet
Forsikrinqen omfatter kun de personer, der er nævnt ¡ forsikrinqs-
aftalen.
Du ska L være over 1B år for at bruqe forsikrinqen.

Når du træder ud af firmaordninqen /qruppeordninqen (eksem-
pelvis når du stopper dit ansættelsesforhold), mister du samtidig
retten titdækninq.

4.7.2. Dækninq
Forsikrìnqen dækker op ti{ 5 videokonsuttationer pr. forsikrinqsår
med enten diætist eller fvsioterapeut. De vil besvare dine spørqs-
målomkrinq kost oq motion, oq hjætpe hvis du er motiveret for en

sund livsstil oq har behov for faqliq sparrinq til din opstart.
En konsultation kan vare op til 15 minutter. Varer behandlinqen
[ænqere, tæller hver påbeqyndte 15. minutsom en ny konsultation

4.7.3 Hvad kan jeq benytte Min Sundhedsprofil Plus tit?
Du kan enten få videokonsultation med en d¡ætist eller en fysiote-
ra peut.

Diætisten rådqiver bt.a. om
. Livsst¡l
. Diabetes
. Væqttab
r lrritabeltarmsyndrom
. Laktoseintolerance
. Glutenintolerance
. Væqtøqn¡nq

Fysioterapeuten rådqiver bl.a. om:
. Væqttab
r Aktiv hverdaq
r Stillesiddende arbejde
. Taq træninq med på rejsen
. Ski uden skader
. Kom i qanq med tøb
. Kontorspændinqer i nakken
¡ Styrk din ryq

Du bestitter tid titat btive kontaktet af livsst¡lseksperterne i Trygs
netværk via appen "Tryqsundhed".

Husk at bruqe familie oq venner
Motivation oq opbakninq får du bedst af din familie oq venner. Min
sundhedsprofil Plus titbyder diq sparring med faqpe¡soner inden for
kost oq motion oq ikke opfølqende samtater.
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4.7.49ädan bruqer du Min Sundhedsprof lPtus
1. Gå ind på appen "TryqSundhed", oq toq på med dit NemlD.
2. Udfyld Min Sundhedsprofil, inden du benvtter Min Sundheds-

profil Plus.

3. På Min Sundhedsprofit Ptusskatdu besvare nogle ekstra
spørqsmå[rettet mod kost oq mot¡on.

4. Herefter kan du booke tid titen videokonference med diætist
elter fysioterapeut.

5. Diætisten elter fysioterapeuten vitderefter kontakte d¡q.

4.7.5 Min Sundhedsprofil Ptus tilbyder ikke:
r Gentaqende motiverende samtaler oq løbende kontroLler ved fx

væqttab
. Rådqivninq, dervedrørerandre end den person, som fremqår

på forsikrinqsaftalen

Diæt¡st- oq Fysioterapirådqivninq indeholder aldriq:
o Læqefaqtiq vejtedninq etter rådqivning omkrinq sygdom, symp-

tomer eIter qenoptræninq efter operation/behandlinq
r Akut syqdom eller skader
r Udskrivninqafrecepter
. FVsiske behandlinqer
. Mutiqhed for at få stitlet en diaqnose
. Kontakt med en læqe
. Spiseforstyrretser

Hvad er Tryq Sundhedstjek?
Tryq Sundhedstjek er et årliqt mini sundhedstjek ved en syqeplejerske

kombineret med en motiverende samtale. Det er din arbejdsqiver, der
laver aftalen, oq kan svare på spørqsmå[ omkrinq hvor oq hvornår du

kan få Tryq Sundhedstjek.

lnden dìt Tryq Sundhedstjek skat du udfylde Min Sundhedsprofil i vores

app "Tryqsundhed" på din mobil etler tablet. Du loqqer ind med dit
NemlD. Hardu ikkeen mobitellertabtet, hvordu kan benytteappen,
kan du [oqqe ind vìa www.tryq.dk

Hent app'en "Tn¡pSundhed" titdin mobit.

D¡n sundhedst¡lstand er personliq oq behandles fortrol¡qt. Vi etler d¡n

arbejdsqiver kan ikke få oplysninqer om diq elter din sundhedstilstand

Vi sðmarbejder med Aleris Hômlet Hospitaler A/S, som besidder specialistviden inden for
sundhedsomrãdet. Det er derfor Aleris Hamlet Hospitaler, der leverer flere af de sundheds-
ydelser, som v¡ talbyder.

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

4.8.1 Hvem er omfattet
Forsikrinqen omfatter kun de personer, der er nævnt ¡ forsikrinqs-
aftalen.

Du skal være over 1B år for at bruqe forsikringen.

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

4.8.2 Dækninq
Tryg Sundhedstjek er et årtiqt sundhedstjek kombineret med en

motiverende samta[e hos en af vores samarbejdspartnere. Et Tryq
Sundhedstjek taqer ca.'l 5 minutter i alt.

Forsikrinqen dækker ikke transport iforbindetse med sundheds
tjekket.

Dìn arbejdsplads arranqerer dit Tryq Sundhedstjek oq informerer
om, hvordan du metder diq tit.

4.8.3 Det sker til dit Sundhedstjek
Fysisk måtinq
Den fysiske undersøqetse varetaqes af en syqeplejerske, som
måLer:
r Blodtryk
¡ Puls
. Kolestero[, totat
. Blodsukker
. Talje
. Fedtprocent

Personlig samtale
På baqqrund af den fysiske målinq får du en person liq samtale med

en svqeplejerske omkrinq din sundhedstitstand. Samtalen vilvære
individuet, men kan fx indeho[de:
. En qennemqanqaf resuttaterne af den fysiske måting
r Gode råd om forebyqqelse - hvad skatdu være opmærksom på

iforhotd tit tivsstit
o En konkrethandleplan tilen sundere livsstil

4.8.4 Føt ditTtyq Sundhedstjek
1. Hent vores qratis app "TryqSundhed", oq toq på med dit NemlD
2. Udfytd Min Sundhedsprofit.

4.8.5 Tryg Sundhedstjek dækker ikke:
. Vejledninq omkrinq syqdom etler symptomer
¡ Hjætp tilakutte syqdomme eller skader
¡ Udskrivninqafrecepter
¡ Diaqnosticerinq eller henvisninqer tit behandting
. Kontakt med en tæqe
¡ Omkostninqer iforbindelse med transport.

Har du behov for tæqehjælp, skal du kontakte din eqen læge, og
ved akut syqdom e[[er skade skaldu rinqe 1'12.

4.8.6 Rapportering
Din sundhedstilstand er personlig oq behandles fortroliqt. Hvis du

har fået dit sundhedstjek via en større qruppe/virksomhedsord-
ninq, 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-
[ede af su nd hedstilstanden i vlrksomheden oq foreslå r tiltaq, der
kan understøtte en sundere tivsstil på din arbejdsptads. Rapporten
vil aldrig vise data om diq personliqt for Tryq elter for din arbejds-
qiver.
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5. Forsikringen dækker ikke

5.1

Udqifter tit konsu ltation ogleller behandllnq
r hos alm. praktiserende læqer
¡ hos naturlæger e[[er andre alternative behandtere
¡ du selv udfører, eller som udføres af din æqtefælle/samlever,

dine forældre eller dine børn eller en virksomhed, der tìlhører
en af disse

5:1.2
Udqifter tit:
o Alle former for attester
r Alle former for forebyqqende behandlinq
r Orqantransplantation
¡ Dialysebehandlinq
. Alle former for fedmeoperationer
. Synskorrektioneroqbehandlinqaf sketen
. Ophotd på hospice

5.1.3 Syqdomme eller tilstande, der ikke er dækket
r Misbruqslidelser, medmindre tilvalqsdæknínqen Misbruqer

valqt
r Spiseforstyrrelser
r "Pakkeforløb" i offenttiqt reqi, fx kræftudredninq
. Akut syqdom oq skade
r Psykiske syqdomme

5.',t.4

Atle former for behandtinq/udredninq i forbindetse med seksua[i-
tet, fertilitet oq qraviditet samt følqer heraf, heru nder:
¡ Behandlinqafseksueldysfunktion
¡ Behandlinq af kønssygdomme oq Al DS sa mt forstadier oqføl-

qesyqdomme af disse
r Prævention oq sterilisat¡on
¡ Behandlinq efter såvel provokeret som uprovokeret abort
. Behandlinq oq undersøqetse iforbindetse med qraviditet
r Undersøqelse oq kontrol under qraviditet
o Fødseloqefterbehandtinq

5.1.5
Alte former for tandbehand[inq, herunder tandproteser oq para-

dentosebehandtinq, er undtaqet, medmindre behandlingen er
omfattet af pkt. 3.1 .7

5.2

Forsikringen dækker ikke behandling af syqdom eller skader, der
direkte eller indirekte skytdes:

s.2.1
r Selvforskytdt leqemsbeskadiqelse der er fremkaldt med forsæt

elLer qrov uaqtsomhed
r Selvforskyldt beruselse elter påvirkninqaf atkohot, narkotika oq

andre euforiserende stoffer
. Deltaqelse i strafbare handlinqer

5.2.2
Udøvelse af professionel sport. Ved professioneI sport forstås
sport udøvetse, som du modtaqer betalinq for oq overvejende kan

leve af.

5.2.3
Militæ rtjeneste.

5.2.(t
Kriq, kriqstiqnende handtinqer, neutralitetskrænketse, borqerkriq,
oprør, borqerliqe uroliqheder, bestaq[æqqelse eller revolution.

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

Forsikrinqen dækker doq udredninq afsyqdom e{ler skade, der
sker i forbindelse med kernereaktioner, når disse bliver anvendt

til sædvantiqt industrielt, medicinsk etter videnskabeliqt formå[.

Anvendelsen skatfølqe aktuetle forskrifter oq ikke stå i forbindelse
med rea ktor eller acceleratordrift.

5.2.6
Epidemier, der er def ineret af Statens Serum lnstitut.

l./'



6. Fæltesbetinqelser

6.1 Forsikringssum

6.1,1

Vores maksimale dækninq pr. person pr. forsikrinqsår står iforsik-
ri nqsaftalen.

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

6.1.3
Hvis der både er indqået aftate om Sundhedsforsikrinq Arbejde og
Sundhedsforsikrinq Fritid vilsummen være én samlet forsikrinqs-
sum. Den samlede dækninq for Sundhedsforsikring Arbejde oq
Sundhedsforsikrinq Fritid kan derfor ikke overst¡qe denne sum.

6.2 Forsikredes oplysninqspliqt

6.2.1

Du har ptiqt tit at afqive de optysninger, som vi finder nødvendiqe
for at afgøre, om oq i hvi{ket omfanq vi dækker udredning oq be-
ha ndtinq. 6.2.3

Vi kan kun indhente yderliqere læqelige oplysninqer med dit skrift-
liqe samtykke.6.2.2

Du har ptiqt tit at afqive navn, adresse og tetefonnummer på hospi-
tal, læqer oq andre behandlere, der har etler vilfå kendskab titdit
hetbred.

6.3 Overførsel af forsikring og anciennitet fra andet selskab

6.3.1 Forsikrinqen dækker ikke undersøqelser, der er i qanq hos tidtiqere

Vi tltbyd e r at overta qe a ncie n n itet fra tid liqere tilsva rende forsik- fo rsrkrinqsselska b, når Su n d h edsforsikrinq købes.

rinqer ved u brudt forsikrinqsforhotd. Det betyder, at forsikrinqen
skaI fortsætte hos os fra den dato, hvor den ophører fra dit tidliqere Der kan ikke ske overførsel af anciennitet fra en Diaqnoseforsikrinq
forsikrinqssetskab. Er der tate om et brudt forsikringsforhold, bliver (eller anden [iqnende forsikring som Sundhed Basisforsikrinq) tit en

dækninqen hos os betraqtet som en helt ny forsikrinq. Sundhedsforsikrinq.

Vi har ret til at søqe oplysninqer hos disse læqer oq behandlere, oq
foretægqe dem de oplysninqer, som du har givet os.

6.4 Forsikrinqens ophør

6.4.1

Forsikrinqen ophører:
. Hvis du træder ud af firmaordningen/qruppeordningen.
o Senestved udgangen af den måned,dufytderT0år, hvisdu er

omfattet af en frivittiq ordninq.

6.4.2
Når du træder ud af firmaordninqen, kan du videreføre din forsik-
rinq på vores individuette vitkår tiIvores individuetle pris og efter
aftale med os.

Ønske om videreførelse skalske inden eller direkte iforbindelse
med udmetdelse af den hidtidiqe forsikrinq.

6.4.3
Når forsikringen stopper, m¡ster du samtidiq retten titdækninq.
Syqdom, der er opstået oq anmetdt i forsikrinqstiden, er dækket i

indtil 6 mäneder efter, at forsikr¡nqen er stoppet.

5.5 Justerinq af forsikrinqens p:is

6.5.1

Prisen bereqnes ud fra alder på de forsikrede, virksomhedens
DB brancheklassifikation (Dansk Branchekode), virksomhedens
qeoqrafiske betiqqenhed oq antaI ansatte på forsikringsaftaten,
medmindre andet fremqår af din forsikrinqsafta [e.

Prisen bliverjusteret en qanq om året på forsikringens første for-
faldsdato i forsikrinqsåret.

6.5.2 lndeksrequlerinq
l ndeksrequterinq føtqer "tønindeks for den private sektor", der er
udreqnet at Danmarks Statistik. Ophører udqivetsen af dette ¡n-

deks, eller ændres qrundlaqet for bereqninqen, ha r vi ret ti L at
benytte et tiqnende indeks fra Danmarks Statistik.

Fors¡krinqssummer indeksrequleres, medmindre andet fremqår af
forsi kri nqsbeti n qetsern e etle r forsì krin qsafta [en.

lndeksrequleringen sker hvert år den 1 . januar.

Prisen indeksrequleres en qanq om året på forsikrinqens første

betal¡nqsdaq i kalenderåret.
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7. Generelle forsikrinqsbetinqelser

7.1 Forsikrinqens betalinq

Forsikrinqen betales en etlerflere qanqe om året. På din forsik-
ringsafta[e kan du se, hvad der er valqt.

7.1.1

Første betaling tit os skal betales, nå r forsikringen træder i kraft.
Senere opkrævninqer skaI betales på de forfatds- e[[er ændrinqs-
datoer, som fremqår af forsikrinqsaftalen. Udover præmien op-
kræves eventuelle afqifter, for eksempel skadeforsikringsafqift oq
statsafqift samt qebyrer, morarenter oq andre omkostninger

Vi opkræver betalinqen via Betal¡nqsservice, indbetalingskort elter
efter aftale på anden vis. Opkrævninqen sendes tiI den betalinqs-
adresse, vi er blevet oplyst. Hvis betalinqsadressen ændres, skaI vi
straks have besked.

Hvis forsikrinqen ikke betates senest sidste rettidiqe indbetalinqs-
dag, sender vi en rykkerskrivelse med oplysning om, at forsikrin-
qens dækninq ophører, hvis forsikrìngen ikke betales senest 21

daqe efter, at rykkerskrivetsen er sendt.

7.2 Forsikringens variqhed oq opslqelse

7.2.1 Forsikrinqens varighed
Forsikrinqens aftaleperiode fremqår af forsikrinqsaftalen

Ved aftaleperiodens udtøb fortsætter forsikrinqen uændret i en

tilsvarende periode.

7.2.2
Forsikrinqen kan opsiqes med en måneds skriftliqt varselt¡lførst-
kommende (hoved)forfa tdsdalo af forsikrinqstaqer eller os.

7.2.3 Opsigelse eller ændrinqer ved skade
Når en skade er anmeldt, kan vi opsige etter indføre ændrinqer i

forsikrinqen, heru nder pris oq selvrisiko, med 14 daqes varsel.

Opsiqetsen eller ændrinqen i forsikrinqen kan indføres fra skaden
an meldes og til senest 1 måned efter, at erstatninqen er udbetalt
el[er skaden er afvist.

7.2.5.1

Hvis forsikrinqstaqer ikke qodkender ændrinqen af forsikringen,
skaI forsikrinqen ops¡qes skriftt¡qt inden ændrinqsdatoen. Sker

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

7.3 Gebyrer

Vi er berettiqet tilat bereqne qebyrer tit hel etter detvis dækninq af
omkostninqerne ved fx opkrævn inqer, rykkerskrivelser, ìnkasso,
udpantninq, udbetatinqer, print oq behandting af dokumenter,
overs¡qter, besiqtiqelser, ekspeditioner oq ydelser i forbindetse
med forsikrinqs- oq skadebehandtinq.

7.3.1

Vì kan ændre eksisterende qebyrer eller indføre nye qebyrer, når
det er beqrundet i;

o Omkostninqsmæssiqe årsaqer-fx hvis flere processereller
ydelser diqitatiseres, eller der indføres ftere selvbetjeningstøs-
ninqer

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

r Markedsmæssiqe årsaqer - fx hvis qrundlaqet for qebyret har
ændret s¡q, eller hvis vi ser en ændret kundeadfærd.

7.3.2
Nye qebyrer oq ændringer af eks¡sterende gebyrer varster vi via

vores hjemmeside med 1 måneds varsel til den første daq i en

måned. Ændrinqer af qebyrer betraqtes ikke som en ændrinq af
prisen for forsikrinqen.

Vi kan uden varsel sætte qebyrer ned

Du kan altid få qætdende qebyrer oplyst på www.tryq.dk eller ved
at henvende diq tit os.
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7.4 Præmieregulering oq ændrinq af forsikrinqsbetingelser

Vi kan uden varsel, foretaqe mindre ændrinqer af prisen med
virkninq fra forsikrinqens førstkommende forfaldsdato, doq højst
med 5% årtiqt. Ændrinqen kan ske udover indeksrequlerinq oq æn-
drinqer beqrundet iændret lovgivning. Sker dette kan forsikrinqen
opsiqes skrifttiqt af forsikringstaqeren indenfor 14 daqe fra mod-
taqetsen af opkrævninqen.

7.4.1

Ændrinq af prisen for forsikrinqen udover ovennævnte, som ikke
er beqrundet i ændrinqer i lovqivnìnqen eller indeksrequlerinq, skal
varsles skrifttiqt senest 1 måned før forsikrinqens (hoved)forfalds-

dato.

7.4.2
Ændrinq af forsikrinqsbetinqetserne, der ikke er beqrundet i æn-
drinqer i lovqivninqen oq/eller som blot har præciserende karakter,
skalvarsles skrifttiqt senest 'l måned før forsikrinqens (hoved)

forfatdsdato.

7.4.3
Hvis forsikrinqstaqer ikke ønsker at acceptere de varslede ændrin-
qer skal forsikringen opsiqes skrlftliqt senest 14 daqe inden æn-

drinqsdatoen. I modsat fald fortsætter forsìkrinqen på de ændrede
vilkår oqleller tilden ændrede pris.

7.5 Forsikrinq i andet selskab - dobbeltforsikrinq

Hvis der er teqnet forsikring mod samme type skade i et andet
forsikrinqsselskab, foreliqqer der dobbeltforsikrinq, oq skaden ska I

samtidig anmeldes tit beqqe selskaber.

Vi betaler ikke erstatninq for skader, som der er modtaqet fuld
dækninq for hos et andet forsikringssetskab. Ha r det andet sel-
skab beqrænset dækninq i tilfætde af dobbettforsikring, gæ[der

8. Klagemutighed

de samme beqrænsninqer i denne forsikrinq. Dermed er vi og det
andet forsikrinqsselskab forpliqtede t¡l at betale forholdsmæssiq
erstatninq, hvis skaden er dækket afforsikrinqen.

Er du ikke eniq i vores afqørelse, så kontakt den afdelinq, der har
behandtet din forsikrin gssaq.

Hvis du efter din henvendelse tilafdetingen stadlq ikke er tilfreds,
kan du kontakte Kvatitetsafdetinqen, som er den afdelinq hos os,

der har a nsvaret for behandlinq af klaqer.

Adressen er:

Tryq Postkode J22
Ktausdalsbrovej 601

2750 Batlerup

E-mail: Kvalitet@tryq.dk

Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelinqen ¡kke tìt et resultat, du er
titfreds med, kan du klaqe tit:

Ankenævnet for Forsikrinq
Anker Heeqaards Gade 2

1 572 København V

Ttf.33 15 89 00 mettem 10.00-13.00
www.a nkeforsikrinq.dk

En klaqe til Ankenævnet skal sendes på et specielt skema, som du
kan få i vores Kvatitetsafdelinq eller hos Ankenævnet. Det koster et
mindre beløb at klaqe tilAnkenævnet.

Hvis uenigheder om forsikrinqsaftalen brinqes for retten, afqøres
ueniqhederne efter dansk ret
ved danske domstole oq efter retsplejelovens reqler om værnetinq
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