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Selskap: Codan Forsikring
ForsikringFForsikringForsikri

Produkt: Helseforsikring

Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for Helseforsikring. En fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker og
ng
hvilke begrensninger som gjelder finner du i forsikringsvilkårene. Det er alltid de fullstendige vilkårene og forsikringsavtalen
mellom deg og oss som til enhver tid gjelder.
Hvilken form for forsikring er dette?
Helseforsikring gjelder for alle ansatte som er 100% arbeidsdyktig ved inntreden i forsikringsordningen.
Når det er krav til helseerklæring trer forsikringen i kraft når Codan har godkjent den ansattes egenerklæring om helse.
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Konsultasjon hos legespesialist
Undersøkelse, diagnostisering, bildediagnostikk
Ny medisinsk vurdering (Second opinion)
Konsultasjon hos legespesialist for ny medisinsk vurdering
Operasjon og behandling hos legespesialist og på sykehus
Operasjoner inklusiv pre- og postoperativ behandling og
nødvendige etterkontroller, herunder fysikalsk
rehabilitering i inntil 4 uker regnet fra første
behandlingstime
Kreftbehandling
Rehabilitering
Utgifter til nødvendige undersøkelser, tester og prøver
Medisiner og utstyr forbrukt under behandlingen på
sykehuset/klinikken
Medisinske hjelpemidler som er en integrert del av
kroppen
Reise- og oppholdsutgifter
Psykologbehandling
Krisepsykologi
Fysikalsk behandling (Fysioterapeut, Manuellterapeut,
Kiropraktor, Naprapat)

Standard inkluderer 10 timer Fysikalsk behandling
m/egenandel, 6 timer Psykologbehandling med henvisning og
10 timer Krisepsykologi.
Tilleggsdekning: Online lege med egenandel.
Pluss inkluderer 10 timer Fysikalsk behandling uten egenandel,
12 timer Psykologbehandling med henvisning og 10 timer
Krisepsykologi.
Tilleggsdekning: Online lege uten egenandel og dekning for
Rusavvenning.

Hva dekkes ikke?
Generelle begrensninger
× Dersom helseerklæring er levert, dekker ikke forsikringen
utgifter som har sammenheng med helseforhold selskapet
har reservert seg mot.
Sport og fritidsaktiviteter
× Utøvelse av sport og idrett som gir forsikrede inntekt eller
sponsormidler over 1 G pr. år.
× Serie- og cupkamp i alle typer lagidrett når kampen er i regi
av forbund eller krets (gjelder ikke bedriftsidrett).
× Hastighetsløp med båt, vannjet, vannscooter, bil,
motorsykkel, moped, snøscooter eller andre
motorkjøretøy.
× Kampsport.
× Fallskjerm, basehopping, strikkhopp, ballongferd, flyving
med micro - og ultralette fly, seilfly, hanggliding og
paragliding.
× Dykking dypere enn 40 meter.
Bestemte sykdomsdiagnoser
Undersøkelse eller behandling som har sammenheng med:
× Øyeblikkelig hjelp, herunder behandling som utføres som
ledd i akutt behandling eller som oppfølging av akutt
behandling.
× Psykoser og andre alvorlige psykiske lidelser, samt
utredning og behandling hos psykiater.
× Allmennlegetjenester/tjenester fra spesialist i
allmennmedisin, med unntak av tjeneste levert av Eyr i
henhold til avtalt dekning for Online lege, jfr. pkt. 4.9.
× Helsesjekk, screeningundersøkelser eller undersøkelser
som har helseforebyggende hensikt, herunder
undersøkelser i den hensikt å avklare risiko for sykdom.
× Kosmetisk behandling.
× Vaksinasjon.
× Tannregulering og/eller behandling av tannskader eller
tannsykdommer, med mindre dette er en direkte følge av
annen undersøkelse eller behandling som er dekket av
forsikringen.
× Synstest eller behandling for å korrigere nær- og
langsynthet eller brytningsfeil i øyet.
× Hørselssvekkelse, herunder utgifter til høreapparat,
implantat og tilpasning av slike.
× Demenssykdom, Alzheimer og lignende.
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Implantater eller proteser, med mindre dette skjer som
oppfølging av operasjon/behandling som tidligere er
dekket under forsikringen.
Overvekt, herunder fedmeoperasjon og følger av dette.
Dialysebehandling.
Barnløshet, prevensjon, sterilisering, seksuell dysfunksjon,
eller ved ønske om kjønnsskifte.
Graviditet, fødsel og svangerskapsavbrudd, herunder
fosterkirurgi.
Organdonasjon eller organtransplantasjon.
Alkoholrelaterte diagnoser eller diagnoser relatert til bruk
av narkotiske stoffer eller reseptbelagte medikamenter.
Sykdommer som omfattes av smittevernlovgivningen.
Søvnproblemer, snorking eller søvnapne.
Rene pleie- og omsorgsforhold.
Rekonvalesensopphold uten aktiv rehabilitering.

Hvordan avslutter jeg forsikringen?
Forsikringen avtales for et år av gangen.
Den enkelte ansatte har rett til å fortsette forsikringen
individuelt dersom han eller hun av annen grunn enn alder trer
ut av ordningen.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales årlig eller etter annen avtale til den dato
som fremkommer i fakturaen.

Er der noen begrensninger i dekningen?
!
!

!
!

For skader som skjer ved grov uaktsomhet eller forsett,
kan selskapets ansvar reduseres eller bortfalle i sin helhet.
Behandlingsgarantien gjelder ikke dersom konsultasjon
eller behandling må utsettes eller ikke kan gjennomføres
på grunn av medisinske årsaker, forhold hos forsikrede
selv eller andre forhold utenfor Codans eller medisinsk
tjenesteyters kontroll.
Behandlingsgarantien bortfaller dersom forsikrede ikke
aksepterer tilbudet fra Codan.
Behandlingsgarantien gjelder ikke når kvalitetsmessige
krav tilsier behandling på særlig kvalifisert behandlingsted,
eller når forsikredes tilstand ikke tillater behandling langt
fra hjemstedet eller i utlandet.

Hvor er jeg dekket?
✓

I Norge

Hvilke forpliktelser har jeg?
•
•
•

At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål
ved avtaleinngåelse.
Krav om forhåndsgodkjenning og henvisning.
Med mindre annet er avtalt og fremkommer i
forsikringsbeviset skal all konsultasjon og behandling som
omfattes av forsikringen være forhåndsgodkjent av Codan,
og basert på at forsikrede er henvist av helsepersonell med
henvisningsfullmakt. Utredning og behandling må være
planlagt og påbegynt i forsikringstiden.

Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og
løper for et år av gangen.
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Når starter og slutter forsikringen?

