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Letsikring
af helbred
Få hurtigt hjælp, hvis du
får smerter, bliver syg eller
kommer til skade.
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Få hurtigt hjælp, hvis du får smerter, bliver syg eller kommer til skade.
Du får

Værd at vide

Med en Letsikring af helbred får du hurtigt adgang til
undersøgelse og behandling, hvis du får smerter, bliver
syg eller kommer ud for en skade.

■ Du kan oprette Letsikring af helbred, fra du er 18 år,

Du får bl.a. adgang til:

■ Du kan have forsikringen, indtil udgangen af det år du

■ hurtig undersøgelse, behandling og operation på
privathospitaler eller hos speciallæge

■ behandlinger hos psykolog, kiropraktor, fysioterapeut,
psykiater, akupunktør, zoneterapeut, diætist mv.

■ refusion af udgifter til eventuelle undersøgelser ifm.
udredning

■ refusion af udgifter til receptpligtig medicin efter
dækningsberettiget behandling

■ behandling af ludomani og misbrug
■ speciallægeordineret genoptræning efter behandling
■ rekreationsophold efter behandling
■ midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske
■ sygetransport.
Du kan altid se, hvad der gælder for dig i dine
forsikringsbetingelser.

indtil du bliver 60 år.

■ Du skal have folkeregisteradresse i Danmark.
bliver 67 år, og så længe du er kunde i et af pengeinstitutterne i Letpension-samarbejdet.

Børn kan kan også få hurtigt hjælp
Hvis du har børn, kan du vælge, at de også skal
være omfattet af forsikringen, indtil de fylder 24
år. Du betaler samme pris, uanset hvor mange
børn du har. De skal blot have folkeregisteradresse i Danmark

■ Du skal ikke afgive helbredsoplysninger.
■ Du skal have en henvisning fra din læge, inden en
behandling kan begynde. Det er ikke nødvendigt med
en lægehenvisning, hvis du har behov for behandling
hos kiropraktor, osteopat, zoneterapeut og akupunktør, eller du har brug for psykolog pga. symptomer på
stress.

■ Du skal have en godkendelse fra PFA, inden du kan
begynde. PFA henviser dig til behandling i PFA’s
behandlernetværk. Du kan dog selv vælge behandler,
når det drejer sig om fysioterapi, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut og diætist.

Forsikringen dækker ikke
Du er ikke dækket de første 6 måneder for sygdomme,
som er opstået, før din forsikring blev oprettet, eller
sygdomme, der er opstået som følge heraf. Herudover
dækker forsikringen bl.a. ikke:

■ kosmetiske operationer
■ briller, kontaktlinser, høreapparater eller
tandbehandling

■ behandling af barnløshed
■ akutbehandling (fx vagtlæge eller skadestue).
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