
Produktarket indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen.  
Hvis du vil vide det hele, skal du læse forsikringens vilkår 6581-5. Du finder dem på www.topdanmark.dk/betingelser. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?

En sundhedssikring hjælper med hurtig behandling, når uheldet er ude. Topdanmarks sundhedssikring dækker udgifterne til 
både undersøgelse og behandling – bare husk at få godkendt behandlingen hos Topdanmark på forhånd. 
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Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: Topdanmark Livsforsikring A/S FT-nr.:  63016

Produkt: Sundhedssikring privat  Danmark       

Sundhedssikring/Sundhedssikring Plus

 
Hvad dækker den? 

 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige 
udgifter i forsikringstiden til behandling af 
sygdomme og ulykker. 

Eksempler på hvad forsikringen kan dække:

 Lægeordineret undersøgelse og behandling

 Kirurgisk behandling

 Medicin

 Rekreationsophold efter kirurgisk indgreb

 Genoptræning

 Anden lægeordineret behandling

 Midlertidige hjælpemidler

 Konsultation hos speciallæge

 Konsultation hos Psykolog eller Psykiater

 Psykolog ved akut psykisk krise

 Fysioterapi og kiropraktor

 Alkoholafvænning

 Ludomani og spiseforstyrrelser 

Hvis Sundhedssikring Plus er valgt, kan følgende 
også være dækket:

 Medicin og rusmiddelmisbrug

 Diætist

 Second opinion

 Hjemmehjælp

 Zoneterapi

 Akupunktur

Få det fulde overblik over dækninger  
og undtagelser i forsikringsbetingelserne.

 
Hvad dækker den ikke? 

 Sport på professionelt eller halvprofessionelt plan

 Udøvelse af farlig sport

 Enhver form for flyvning

 Ved rejser/ophold i udlandet, hvor der er advaret 
mod sundhedsfare eller epidemiske tilstande

 Behandling, der er en følge af aktiv deltagelse i 
krig, oprør mv. 

Eksempler på udgifter, der ikke er dækket af 
forsikringen:

 Tandbehandling

 Kosmetisk behandling

 Alternativ behandling

 Eksperimentel behandling

 Behandling og plejeudgifter til kroniske sygdomme
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i Norden. Efter nærmere aftale 
med Topdanmark kan forsikringen dække i resten af 
Europa.
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Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du skal betale forsikringen via Betalingsservice 
helårligt eller halvårligt.

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Ved krav om dækning/udbetaling skal du snarest 
muligt og i forsikringstiden anmelde det til os.

Du skal afgive de oplysninger, som vi anser for 
nødvendige til brug for afgørelse af sagen samt 
tilladelse til, at vi indhenter nødvendige lægelige 
oplysninger.

Du skal gennemgå de lægeundersøgelser, som 
vi skønner nødvendige for at vurdere retten til 
udbetaling.

I tilfælde af sygdoms- eller ulykkestilfælde skal du 
informere os, om der er etableret forsikring mod 
samme risiko i andet selskab.

 
Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter 
tilmeldingen er underskrevet, medmindre anden 
ikrafttrædelsesdato er aftalt.

Forsikringen ophører ved udgangen af den måned:

Hvor du ophører med at have folkeregisteradresse 
i Norden eller Tyskland, med mindre du er 
udstationeret  

Hvor den aftalte udløbsdato opnås

Hvor du fratræder

 
Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige forsikringen skriftligt med virkning 
fra den 1. i måneden efter opsigelsen er modtaget af 
Topdanmark. 

Er forsikringen indgået som en gruppeaftale, kan 
Topdanmark eller virksomheden opsige aftalen i 
henhold til den indgåede aftale.

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

Udgifter til behandling af sygdomme og ulykker 
dækkes ikke, hvis:

 De er opstået, før forsikringen træder i kraft

 Første symptom har vist sig, før forsikringen 
træder i kraft

 De er opstået, efter forsikringstiden er ophørt

 Behandling/undersøgelse påbegyndes, inden 
Topdanmark har godkendt denne 

 Når forsikringen har været i kraft i 2 år, kan der 
i nogle tilfælde opnås dækning til behandling 
af sygdomme eller ulykkestilfælde opstået før 
forsikringen trådte i kraft

 Undersøgelse og behandling kræver som 
udgangspunkt lægehenvisning

 Krav om dækning/refusion af udgifter anmeldt 
mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, 
dækkes ikke
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