
Helbredsforsikring   

Få hurtig adgang til behandling...     
Bliver du syg eller kommer du til skade ved et ulykkestilfælde, er det både ubehageligt og 
belastende at skulle vente på at blive behandlet. Desuden viser undersøgelser, at det tager længere 
tid at blive rask igen, hvis man venter for længe på rette og relevante behandling. 
 
Ifs Helbredsforsikring er ikke en garanti for at blive rask, men en tryghed, der sikrer dig hurtig og 
nem adgang til korrekt, relevant og nødvendig behandling på private hospitaler, hos speciallæger og 
andre medicinske specialister. 
 
 
Vi yder kompensation efter 
indlæggelse. 
Har du været igennem et større operativt 
indgreb, udbetales en økonomisk 
kompensation, som du kan bruge til at gøre 
din sygeperiode lettere. 
 
Vi har tænkt på det at være 
uhelbredeligt syg og døende. 
I stedet for blot et tilbud om at komme på 
hospice, hvilket kan være svært at få plads på, 
har vi set på behovet for hjælp og støtte til 
hele familien. 
Vi vil derfor med hjemmesygepleje, 
hjemmeservice, hjemmehospice og psykolog 
forsøge at gøre den sidste tid nemmere for 
den, der er uhelbredeligt syg og dennes 
nærmeste familie. 
 
Vi har fundamentet på plads. 
Udover Ifs særlige dækninger, operation og 
hospitalsophold med videre, er også 
genoptræning, rekreation og behandling hos 
psykolog en del af forsikringen.  
 
Hos If er formålet enkelt. 
At få dig på benene igen så hurtigt som 
muligt, så du igen får en normal hverdag såvel 
derhjemme som på jobbet. Det sparer mange 
sygefraværsdage. 
 
 

Din oplevelse. 
Udover konkret handling er formålet at 
opbygge tryghed og forståelse for dig i en 
uvant og svær situation. Det sker ved 
kommunikation med dig om dine behov, 
ønsker og muligheder. 
Det handler om at skabe ro til helbredelse, 
såvel fysisk som psykisk, ved at frigøre tid. 
 
Forsikringen betaler, hvis du 
får brug for: 
 

 Behandlingsrådgivning døgnet rundt via 
If Assistance 

 Operation og hospitalsophold 
 Efterbehandling, hjælp i hjemmet og 

rekreation 
 Fysioterapi og kiropraktik  
 Krisehjælpssikring 
 Psykologisk rådgivning 
 Speciallægekonsultation & behandling 
 Second Opinion 

 Medicin 
 Medicinske hjælpemidler 
 Økonomisk kompensation efter 

indlæggelse 
 Akupunktur, zoneterapi eller osteopati 
 Hjælp til uhelbredeligt syge og døende 
 Alkoholafvænning 

 
  

    
 
 



Tilmelding af 
ægtefælle/samlever og børn: 
Hvis du har brug for at forsikre din 
samlever/ægtefælle og/eller børn er det også 
muligt hos If. 
  
Med børn forstås dine egne biologiske børn, dine 
adoptivbørn og dine plejebørn under 18 år. 
 
Du skal bruge en særlig blanket, hvis du ønsker at 
tegne en forsikring til din ægtefælle/samlever 
og/eller børn. Blanketten sendes sammen med din 
velkomstmappe og returneres til os i en vedlagt 
frankeret svarkuvert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karens: 
På forsikringen gælder en 2-årig karens, før 
forsikringen dækker for udgifter til behandling af 
sygdom og tilskadekomst opstået inden 
forsikringen trådte i kraft hos If  - dog er det 
muligt at fratrække den periode, som man kan 
dokumentere at have været omfattet af lignende 
forsikring i andet forsikringsselskab.  
 
Hvad skal du gøre, hvis du 
stopper: 
Hvis du på et tidspunkt fratræder dit job, har du 
mulighed for at videreføre din helbredsforsikring 
som privat forsikring hos If uden at du skal afgive 
helbredsoplysninger. Vi beregner din nye præmie 
på baggrund af din alder.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


