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Lifeline Premium sundhedsforsikring
Forsikringen Lifeline Premium dækker, når egen læge har anbefalet og/eller henvist til behandling, og Skandia har godkendt
behandlingen.

Hvad dækker den?













Forsikringen dækker, når du får stillet en
diagnose ved en sygdom eller skade, som
er omfattet af forsikringen.
Vaccinationer.
Speciallæge behandling, forundersøgelse
og operation hvor du bliver henvist til en
behandler i Skandias netværk.
Fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi,
akupunktur og behandling hos psykolog,
hvor du har mulighed for selv at vælge
behandler.
Behandling hos psykiater og psykiatriske
diagnoser.
Genoptræning i forlængelse af
behandlingskrævende indlæggelse, som er
dækket af forsikringen.
Transport til og fra behandlingskrævende
indlæggelse.
Second opinion ved livstruende, særlig
alvorlig sygdom eller hvis du står overfor
en risikofyldt behandling.
Lægeordineret afvænning fra misbrug af
alkohol, medicin eller narkotika.
Behandling hos diætist ved BMI under 18
og over 30.

Hvad dækker den ikke?











Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

!

!

Dato: 30. september 2018

Sygdomme eller tilstande, som Skandia
har undtaget fra dækning i
forsikringsbetingelserne eller på
baggrund af modtagne
helbredsoplysninger.
Akutbehandling – undtagen akut
krisehjælp.
Behandling, kontrol eller følgesygdomme
i forbindelse med graviditet, fødsel og
abort samt fertilitetsundersøgelser og
behandling for barnløshed.
Følgesygdomme af misbrug af alkohol,
medicin eller narkotika.
Forebyggende og vedligeholdende
undersøgelser og behandling.
Kosmetiske behandlinger og operationer.
Skader opstået i forbindelse med
professionel sport.

Ved midlertidig ophold udenfor Danmark
(undtagen Grønland og Færøerne), Norge,
Sverige og Tyskland, dækker forsikringen
højst 60 dage regnet fra udrejsedagen.
Ved forsikringens ophør dækkes anmeldte
skader i op til 3 måneder efter
ophørsdatoen under forudsætning af, at
Skandia har godkendt skaden på forhånd.
Misbrugsdækning træder først i kraft, når
den forsikrede har været omfattet af
forsikringen i 6 måneder, og dækker kun
personer, hvor forsikringen er tegnet som
led i et ansættelsesforhold.
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Hvor er jeg dækket?



Forsikringen dækker undersøgelse og behandling i Danmark (undtagen Grønland og Færøerne), Norge, Sverige og
Tyskland. Derudover dækker forsikringen i øvrige lande i op til 60 dage regnet fra udrejsedagen.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du har pligt til bedst muligt at afværge eller begrænse en skade.
Du har pligt til at sørge for, at Skandia får de nødvendige oplysninger, for at kunne vurdere retten til behandling.
Du er forpligtet til at indbetale den aftalte pris.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Den aftalte pris for forsikringen skal betales på det tidspunkt, der er aftalt og betalingen skal ske elektronisk. Der kan
aftales månedlig eller årlig betaling.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Din forsikring træder i kraft på den aftalte dato, såfremt Skandia har modtaget og godkendt alle nødvendige oplysninger
for etablering af aftaleforholdet.
Din forsikring ophører på den dato, der er aftalt, under forudsætning af at der indbetales til forsikringen frem til denne
dato. Dækningen til ægtefælle/samlever og/eller børn bortfalder samtidig. Er forsikringen oprettet via din arbejdsgiver, er
det endvidere et krav, at ansættelsesforholdet består.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Er forsikringen oprettet som led i et ansættelsesforhold, og derfor oprettet via din arbejdsgiver, er det alene
arbejdsgiveren, som kan opsige aftalen.
Er du privatperson, kan du til enhver tid meddele Skandia, at du ikke ønsker at opretholde din forsikringsdækning, dog
tidligst når forsikringen har været i kraft uafbrudt i 12 måneder. Opsigelsen skal ske skriftelig til Skandia.
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