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Er du blevet tilbudt en obligatorisk Sundhedssikring 
via din arbejdsgiver, tilbyder Danica Pension, at du 
kan oprette en Danica Børnesundhedssikring. For-
sikringen bliver oprettet privat uden om din ar-
bejdsgiver. 
 
Med en Børnesundhedssikring har du et supple-
ment til det offentlige behandlingssystem, hvis dine 
børn får brug for behandling. Du skal dog være op-

mærksom på, at de fleste privathospitaler i Dan-
mark ikke behandler børn under to år. Denne dæk-
ning gælder derfor kun for børn mellem to og 21 år.  
Det er heller ikke alle privathospitaler, der behand-
ler børn, og det er ikke alle privathospitaler, der til-
byder alle typer af behandling. 
 
Men forsikringen dækker også andre former for be-
handlinger end dem, der kan foretages på et hospi-
tal. Det kunne f.eks. dreje sig om undersøgelser hos 
speciallæger, behandling hos en fysioterapeut og 

konsultationer hos en psykolog.  
 

Forsikringen dækker behandling, der foretages efter 
de første tre måneder af forsikringstiden – uanset 
barnet bliver syg i løbet af de første tre måneder. 
 
Pris 

Danica Børnesundhedssikring koster 863 kroner 
(2017) om året – uanset antal børn. Prisen er op-
lyst eksklusiv skadeforsikringsafgift på 1,1 procent. 
 

Hvilke børn er dækket 

 Dine biologiske og adopterede børn mellem to  
og 21 år. 

 Din ægtefælles biologiske og adopterede børn 
mellem to og 21 år. Barnet skal bo på samme 
bopæl som dig på det tidspunkt, hvor sygdom-
men eller følgerne af en ulykke bliver diagnosti-
ceret. 

 Din samleveres biologiske og adopterede børn 
mellem to og 21 år. Barnet skal bo på samme 
bopæl som dig på det tidspunkt, hvor sygdom-

men eller følgerne af en ulykke bliver diagnosti-
ceret. Herudover er det en betingelse, at din 
samlever lever sammen med dig i et ægteskabs-
lignende forhold på fælles bopæl i de sidste to år 
før det tidspunkt, hvor sygdommen eller følgerne 
af en ulykke bliver diagnosticeret. 

 
For at have samme bopæl, skal man være registre-
ret på den samme folkeregisteradresse. 

 

Børnesundhedssikring dækker 

 konsultationer og forundersøgelser på privatho-

spitaler eller hos speciallæger 

 operation 

 medicin under indlæggelse 

 ophold og forplejning for en ledsager efter Danica 

Pensions vurdering 

 efterkontrol 

 ambulant genoptræning 

 behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, aku-

punktør, zoneterapeut og psykolog. 

 

Læs mere om dækningerne i forsikringsbetingel-

serne. 

 

 


