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p Behandlingsforsikring
for medlemmer af Danske
Fiskeres Forsikring G/S
Codan Sundhed Behandling er skabt til aktive mennesker, der vil
bruge livet på andet end ventelister. Med Behandling er du sikret hurtig
undersøgelse og behandling – også hos fysioterapeut og kiropraktor.
Hvorfor vente på behandling?
Danske Fiskeres Forsikring G/S tilbyder gennem Codan en
behandlingsforsikring til alle selskabets medlemmer og ansatte,
der har en arbejdsskade- eller ulykkesforsikring i Danske Fiskeres
Forsikring G/S. Det betyder, at du kan komme hurtigere i behand
ling, hvis du bliver syg. Du er dækket fra første dag ved både
sygdom og ulykke.
Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker udgifter til behandling af sygdomme, som
enten kan kureres eller bedres varigt. En nøjagtig beskrivelse af
dækningen finder du i forsikringsbetingelserne.
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Forsikringen omfatter udgifter i forbindelse med:
q	Undersøgelse og behandling hos en speciallæge eller på
en klinik.
q	Nødvendig ambulant efterbehandling, som udføres af en læge
efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation.
q	Nødvendig og lægeordineret efterbehandling hos en autoriseret fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut eller talepædagog
i op til 6 måneder efter en dækningsberettiget indlæggelse
eller operation regnet fra det tidspunkt, hvor lægen mener, at
genoptræningen kan begynde.
q	Psykologbehandling før eller efter en dækningsberettiget
operation, hvis det psykiske problem har sammenhæng med
den sygdom, du opereres for.
q	Transport i Danmark til og fra behandlingsstedet, hvis du på
grund af sygdom er ude af stand til selv at køre i bil eller med
offentlige transportmidler.
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Supplerende ydelser
q	 Forbrug af lægeordineret medicin i op til 6 måneder efter
en dækningsberettiget indlæggelse eller operation, når
medicinen er ordineret i forbindelse med behandlingen.
q	 Lægeordineret rekreationsophold, hjemmehjælp og hjemmesygepleje i op til 30 dage efter en dækningsberettiget
indlæggelse eller operation.
q	 Op til 10 årlige lægeordinerede behandlinger hos akupunktør
og zoneterapeut.
q	 Op til 10 årlige lægeordinerede konsultationer hos autoriseret
diætist (BMI > 35).
q	 Udgifter til transport i Danmark, ophold og forplejning for en
ledsager, hvis der er tale om indlæggelse af et barn under 18 år.
Fysioterapi og kiropraktik
Du har mulighed for at få dækket nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor – også selvom det ikke
drejer sig om behandling i forbindelse med en operation. Herudover dækker vi én årlig røntgenundersøgelse hos kiropraktor.
Behandling hos fysioterapeut skal være ordineret af læge.

Hvad med skatten?
Din behandlingsforsikring består af en arbejds- og en privat
relateret dækning. Er din ordning betalt af din arbejdsgiver, er
præmien for den arbejdsrelaterede dækning skattefri, mens du
bliver beskattet af præmien for den privatrelaterede dækning.
Hvis du får brug for forsikringen
Inden en behandling påbegyndes, er det en betingelse, at du
kontakter Danske Fiskeres Forsikring G/S på telefon 33 21 83 11
man-tors kl. 9-16 og fredag kl. 9-15, som bekræfter at du er omfattet af forsikringen og oplyser dig dit policenummer.
Dernæst skal du i første omgang gå til din egen læge. Hvis
din læge konstaterer et behov for yderligere undersøgelse og
behandling, kan du vælge at anmelde skaden via codan.dk
eller ringe til os. Forudsætning for dækning er, at behandlingen
vil medføre en væsentlig og varig bedring af tilstanden. Det er
endvidere en betingelse, at du har kontaktet os, før du starter
en behandling.

Kiropraktoren skal have autorisation efter dansk ret. Hvis kiroprak
toren er placeret i udlandet, skal vedkommende have tilsvarende
kvalifikationer. Forsikringen dækker patientandelen, og det er
derfor en forudsætning, at behandleren har overenskomst med
sygesikringen, og at den udførte behandling er tilskudsberettiget.
Misbrugsbehandling
Du har mulighed for behandling af alkohol- og medicinmisbrug,
når du har en lægeerklæring om, at du har behov for afvænning,
og når behandlingsstedet vurderer, at der er en realistisk helbredelsesmulighed. Denne dækning omfatter højst 2 behandlingsforløb i forsikringens løbetid.
Hvad dækker forsikringen ikke?
Forsikringen dækker ikke sygdomme, der erfaringsmæssigt har
meget komplicerede behandlingsforløb og derfor vil medføre
meget høje forsikringspræmier. Det gælder fx HIV-relaterede
sygdomme, organtransplantationer og dialysebehandling ved
kronisk nyresvigt. Behandling for barnløshed, graviditet, fødsel,
kosmetiske behandlinger og tandlidelser er heller ikke omfattet
af forsikringen.

C701735 D01 10.15. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.
Der tages forbehold for trykfejl. Der dækkes med de forbehold og
undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.

Sådan får du dækket en skade
1	Kontakt Danske Fiskeres Forsikring G/S og kontakt
dernæst egen læge.

2	Anmeld skaden døgnet rundt via codan.dk.

Vedhæft henvisning og evt. anbefaling fra egen læge.
Du kan også ringe på 33 55 38 34 alle hverdage kl. 8-16.

3	Codan godkender forløbet og henviser dig til undersøgelses-

eller behandlingssted inden for vores netværk af speciallæger
og privathospitaler.

4	Codan betaler for undersøgelse og behandling.
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