Tilmelding medlem
For- og efternavn
Cpr. nr.

Tlf. nr.

Sundhedsforsikring

Gade/vej, nr.
Postnr.

By

Medlem hos Frie Funktionærer

Tilmelding af ægtefælle/samlever
For- og efternavn
Cpr. nr.

Tlf. nr.

Gade/vej, nr.
Postnr.

By

Tilmelding af børn under 21 år (udfyldes ikke hvis ægtefælle/samlever tilmeldes)
For- og efternavn
Cpr. nr.

Information om
Sundhedsforsikring &
Familiedækning
2016

For- og efternavn
Cpr. nr.
For- og efternavn
Cpr. nr.

via

Jeg ønsker at blive omfattet af sundhedsforsikringen samt tegne Mølholm Behandlingsforsikring (privat) for ovenstående person(er) (ægtefælle/samlever, børn) på de betingelser som er aftalt med Mølholm Forsikring A/S:

Underskrift
Dato

Medlem

Dato

Ægtefælle/samlever (hvis han/hun tilmeldes)

Udfyld og indsend tilmeldingsblanketten til Frie Funktionærer, Postbox 925, DK-5100 Odense C.
NB: Tilmelding sker pr. førstkommende 1. efter Frie Funktionærer modtager blanketten.

Finlandgade 1 | 5100 Odense C | Tlf: 65 20 21 20 | www.mølholm-forsikring.dk

Sundhedsforsikring via Frie Funktionærer
Som medlem hos Frie Funktionærer kan du
blive omfattet af Mølholm Behandlingsforsikring
- så er du i trygge hænder, hvis du bliver ramt af
sygdom eller kommer ud for en ulykke. Her kan
du læse mere om hvad sundhedsforsikringen
dækker og om medforsikring af din familie.

10 dages behandlingsgaranti
Senest 10 hverdage efter din skade er godkendt,
bliver du undersøgt eller behandlet på et privathospital eller på en privat klinik med den rette
ekspertise. Det betyder, at du undgår de lange
ventelister i det offentlige sundhedsvæsen.

Godt dækket ind
Sundhedsforsikringen dækker både på arbejde
og i fritiden. Den omfatter sygdomme og skader,
som kræver udredning eller behandling hos
speciallæge eller behandler.

Udgifter til udredning, behandling, genoptræning mv. dækkes iht. gældende forsikringsbetingelser. Behandling af ukompliceret kræft er
omfattet - i visse tilfælde dog uden 10 dages
behandlingsgaranti.
Der er en 6 måneders karensperiode på forsikringen. Dvs. at skader der er opstået inden tilmelding til forsikringen, omfattes efter 6 måneders frsikring. Har din familie haft sundhedsforsikring hos et andet selskab, kan den optjente
anciennitet overføres og modregnes i karensen.
Dog må der ikke være et slip i mellem de to
forsikringer.

Din præmie
Din præmie er 1.920 kr. helårligt (indeks 2016)*.
Vil du gerne omfattes af sundhedsforsikringen
og have gavn af de mange fordele? Så udfyld
tilmeldingsblanketten på bagsiden af denne
brochure og indsend den i dag.

Jeres fordele med Mølholm Behandlingsforsikring
 Ingen helbredsoplysninger skal afgives ved tilmelding – alle optages på lige fod
 10 dages behandlingsgaranti efter din anmeldelse er godkendt
 Sundhedsfaglig ekspertise - alle skader vurderes af erfarne sygeplejersker
 Adgang til Danmarks største og bedste netværk af privathospitaler og klinikker
 Behandling hos psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, ergoterapeut,
akupunktør, fodterapeut, massør og diætist
 Adgang til sundhedsportalen rundtomsundt.dk - beregn din sundhed og få gode
sundhedsråd i artikelarkivet, chatforum og test-dig-selv værktøjer
 Behandling for alkohol-, rusmiddel- og medicinmisbrug
 Rabat på visse kosmetiske operationer

Når du er blevet tilmeldt, sender vi dig et velkomstbrev med yderligere information og dit
personlige policekort.

Ægtefælledækning
Din ægtefælle/samlever har også mulighed for
at tegne en privat Mølholm Behandlingsforsikring for kun 1.920 kr. helårligt (indeks 2016)*
(reguleres årligt og faktureres til din privatadresse).
Ægtefælle/samlever er dækket indtil udgangen
af den måned, hvor han/hun fylder 70 år. Herefter kan forsikringen videreføres som Mølholm
Senior (til gældende præmietarif).
Alle jeres børn under 21 år dækkes automatisk,
hvis både du og din ægtefælle/samlever har en
forsikring ved Mølholm Forsikring. Dette gælder
både ude- og hjemmeboende børn.

Børnedækning
Du kan også tegne børnedækning for børn
under 21 år til 660 kr. helårligt pr. barn (indeks
2016)* (reguleres årligt og faktureres til din privatadresse). Tilmeldes flere børn kan den samlede pris dog ikke overstige ægtefællepræmien.
Børnedækningen ophører den dag barnet fylder
21 år. Herefter kan forsikringen videreføres som
Mølholm Junior til en fordelagtig pris.
Tilmeld din ægtefælle/samlever og/eller børn via
tilmeldingsblanketten.

Sådan bruger du forsikringen
Får du en sygdom eller en skade som skal undersøges eller behandles, anmelder du det nemt
ved at udfylde en elektronisk skadeanmeldelse
på www.mølholm-forsikring.dk.
Du kan også få hjælp til at udfylde skadeanmeldelsen over telefonen, hvis du har brug for det.
Ring til Mølholm Forsikring på tlf. 65 20 21 20 for
at få en sygeplejerske til hjælpe med udfyldelsen.
Det tager 1-2 hverdage at behandle skadeanmeldelsen. Herefter får du svar fra Mølholm
Forsikring med information om dit behandlingsforløb.

Kontakt
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mølholm Forsikring på tlf: 65 20 21 20.
Læs de gældende forsikringsbetingelser i
Nyheder & Downloadcenter på
www.mølholm-forsikring.dk

Ret til ændringer forbeholdes. Der henvises til de
gældende forsikringsbetingelser ved tvivlsspørgsmål til
denne brochure.
*Anførte præmier er inkl.. statsafgift på 1,1%.

