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Dette dokument indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. For flere oplysninger se vores forsikringsbetingelser.  

 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Sundhedsforsikringen hjælper dig ved behov for rådgivning, behandling, genoptræning, forundersøgelse mv.  

 

 Hvad dækker den? 

 Forsikringen dækker skader i form af 

behandling, genoptræning, forundersøgelse 

mv.  
 Behandlingerne sker i Euro Accidents til en 

hver tid gældende netværk af behandlere. 

Dette er for at sikre kvalitet samt hurtig og 

korrekt behandling.  
 Forsikringen giver mulighed for hjælp til at 

navigere inden for det offentlige 

sundhedssystem, hvis en skade eller sygdom 

ikke er dækket af forsikringen.  
 

Eksempler på dækning 

 Lægeordineret undersøgelse og behandling 

 Fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi og 

akupunktur 

 Psykolog og psykiater 

 Diætist 

 Misbrugsafvænning 

 Genoptræning 

 Gratis træning i en måned 

 Hjælpemidler og hjemmehjælp 

 Medicin 

 Speciallæge og privathospital 

 Transport 
 Akut krisehjælp 
 Hjælp til pårørende 
 Graviditetsrådgivning 

 
Se vores forsikringsbetingelser for alle dækningerne. 

 

 Der betales ikke præmie til forsikringen, hvis 

forsikrede har ret til udbetaling ved tab af 

erhvervsevne hos Euro Accident. 
 
 

  Hvad dækker den ikke? 

 Hændelser, der skyldes krig eller krigslignede 

forhold, herunder terror 

 Sygdom og ulykkestilfælde, der direkte eller 

indirekte skyldes atomkraftuheld eller af WHO 

varslet epidemi/pandemi eller visse 

smitsomme sygdomme. 

 Skader, der skyldes forsætlighed eller grov 

uagtsomhed eller er sket i forbindelse med 

handlinger, som ifølge dansk lov kan give 

fængselsstraf 

 Vedligeholdende behandlinger 

 Tandbehandling 

 Kosmetiske behandlinger 

 Skader sket ved deltagelse i professionel og 

farlig sport. 

 

Se vores forsikringsbetingelser for undtagelser. 

 

 !   Er der nogen begrænsninger af           

ollllllldækningen? 
 Hvis forsikringen ikke er overført fra tidligere 

selskab, dækkes præ-eksisterende lidelser 

ikke de første 6 måneder 

 Euro Accident skal godkende behandling af 

skaden, før behandling startes 

 Der kan kræves lægehenvisning  

 

Se vores forsikringsbetingelser for begrænsninger. 

 

Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker undersøgelse og behandling i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne). Forsikringen 

dækker derudover godkendt behandling i Sverige og Norge, hvis den forsikrede er bosat der. Forsikringen 

dækker tilskud svarende til de danske takster.  

Sundhedsforsikring 

Selskab: Euro Accident Liv Produkt: Sundhedsforsikring 
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Hvilke forpligtelser har jeg? 
- Forsikrede skal altid kontakte Euro Accident, før undersøgelse eller behandling påbegyndes.  

- Forsikrede skal aflevere de nødvendige oplysninger, Euro Accident skal bruge til afgørelse af sagen.  

- Forsikrede skal være under lægeligt tilsyn under sygdomsforløbet, hvis Euro Accident kræver dette. 

- Forsikrede skal følge lægens og Euro Accidents anvisninger.   

 

Hvornår eller hvordan betaler jeg?  

Præmien skal betales på det af Euro Accident oplyste tidspunkt og på den måde, som er oplyst af Euro 

Accident. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Medmindre andet fremgår af ansøgningen, træder dækningen i kraft den dag, Euro Accident har modtaget 

ansøgning, forudsat at forsikringen kan oprettes i henhold til gældende regler, og at Euro Accident har 

modtaget alle nødvendige oplysninger. Dækningen ophører, hvis: 

 præmien ikke er betalt rettidigt 

 den forsikrede har haft orlov og der ikke indbetales til forsikringen. 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Firmaforsikringsaftaler kan opsiges med tre måneders varsel til ophør den første i en måned, medmindre 

andet er aftalt.  

Private aftaler kan opsiges med en måneds varsel til ophør den første i en måned, medmindre andet er aftalt. 

 


