
DANICA BØRNESUNDHEDSSIKRING



Sundhed og tryghed til dine børn

Fordele ved Børnesundhedssikring
Med en Danica Børnesundhedssikring kan dine børn 
blandt andet få 
• hurtig behandling på et privathospital 
• behandling hos en zoneterapeut
•  fysioterapeut, akupunktør, kiropraktor eller psykolog 
• genoptræning og efterkontrol  
• medicin under indlæggelse 
•  mulighed for at have mor eller far ved sin side under 

en indlæggelse.

Med forsikringen er dit barns udgifter til blandt andet 
konsultation, forundersøgelser, operation og medicin 
altså dækket, når vi har godkendt behandlingen.

Mor eller far er med
Danica Børnesundhedssikring dækker også udgifter 
til, at du eller din ægtefælle/partner kan blive indlagt 
sammen med barnet, hvis vi vurderer, at det er nød-
vendigt.

Gennem din pensionsordning hos din arbejdsgiver kan du vælge 
at købe en Danica Børnesundhedssikring. Med en Danica 
Børnesundhedssikring kan du sikre, at dine børn får behandling, 
når de har brug for det. For eksempel på et privathospital, hos en 
speciallæge eller en fysioterapeut. 



Børn fra to til 18 år
Forsikringen dækker børnene fra de er to år, og indtil de er 18 år. Forsikringen dækker både 
dine biologiske og adopterede børn samt din partners eller samlevers biologiske eller adopte-
rede børn, hvis de bor sammen med dig som forsikringstager på tidspunktet for diag  - nosen. 
Det er dog et krav, at du og din samlever har boet sammen i et ægteskabslignende forhold i de 
sidste to år, før sygdommen eller følgerne af ulykken blev diagnosticeret.

Forsikringen dækker behandling, som barnet får efter de første tre måneder af forsikringstiden 
– også selvom barnet bliver syg i løbet af de første tre måneder.

Pris
Danica Sundhedssikring koster 804 kroner (2012) om året uanset antallet af børn. 

Forsikringen er privat og bliver derfor ikke betalt via din løn, som med resten 
af din pensionsordning. I stedet får du tilsendt et girokort eller bliver 
opkrævet via PBS.

Hvem dækker forsikringen?

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål  eller vil du oprette 
en Danica Børnesundhedssikring kan 
du kontakte os på 70 11 25 25 eller 
kontakt@danicapension.dk.
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