Danica Børnesundhedssikring

Er du blevet tilbudt en obligatorisk Sundhedssikring via din
arbejdsgiver, tilbyder Danica Pension, at du kan oprette en
Danica Børnesundhedssikring. Forsikringen bliver oprettet
privat uden om din arbejdsgiver.
Med en Børnesundhedssikring har du et supplement til det
offentlige behandlingssystem, hvis dine børn får brug for
behandling. Du skal dog være opmærksom på, at de fleste
privathospitaler i Danmark ikke behandler børn under 2 år.
Denne dækning gælder derfor kun for børn mellem 2 år og 21
år. Det er heller ikke alle privathospitaler, der behandler børn,
og det er ikke alle privathospitaler, der tilbyder alle typer af
behandling.
Men forsikringen dækker også andre former for behandlinger
end dem, der kan foretages på et hospital. Det kunne f.eks.
dreje sig om undersøgelser hos speciallæger, behandling hos
en fysioterapeut og konsultationer hos en psykolog.

Hvilke børn er dækket?
l
Dine biologiske og adopterede børn mellem 2 år og 21 år.
l
Din ægtefælles biologiske og adopterede børn mellem
2 år og 21 år. Barnet skal bo på samme bopæl som dig på
det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke
bliver diagnosticeret.
l
Din samlevers biologiske og adopterede børn mellem
2 år og 21 år. Barnet skal bo på samme bopæl som dig på
det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke
bliver diagnosticeret. Herudover er det en betingelse, at
din samlever har levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste to år før det
tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne af en ulykke
bliver diagnosticeret.

Børnesundhedssikring dækker:
l
Konsultationer og forundersøgelser på privathospitaler
eller hos speciallæger
l
Operation
l
Medicin under indlæggelse
l
Ophold og forplejning for en ledsager efter
Danica Pensions vurdering
l
Efterkontrol
l
Ambulant genoptræning
l
Behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør,
zoneterapeut og psykolog.
Se din nøjagtige dækning
Du kan se, nøjagtigt hvordan du er dækket i netpension. Du
logger på med NemID fra danicapension.dk

For at have samme bopæl, skal man være registreret på den
samme folkeregisteradresse.
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Forsikringen dækker behandling, der foretages efter de første
tre måneder af forsikringstiden – uanset om barnet bliver sygt i
løbet af de første tre måneder.

Pris
Danica Børnesundhedssikring koster helårligt:
893 kroner (2019) – uden skadeforsikringsafgift.
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