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Med dette modul er du omfattet af en række tilbud, 
der giver dig ekstra friheder. Du kan for eksempel 
blive behandlet i udlandet, komme på rekreation el-
ler få hjælp i hjemmet. 
 

Midlertidig hjælp i eget hjem 

Du kan få hjælp og pleje i dit hjem, hvis du har gen-

nemgået en behandling, der er berettiget til dækning. 

Med andre ord kan du få hjælp til indkøb, rengøring og 

personlig hygiejne i op til 30 timer pr. forsikringsår. 

Hjælpen skal være lægeordineret af egen læge eller 

behandlende læge. 

 

Rekreations- og behandlingsophold 

Har du været gennem et behandlingsforløb med ind-

læggelse, kan du få dækket de efterfølgende udgifter til 

et rekreations- og behandlingsophold med op til 

45.000 kroner pr. forsikringsår. Du kan komme på re-

kreations- og behandlingsophold, hvis du i forlængelse 

af indlæggelsen har behov for genoptræning, efterbe-

handling og hvile. Et rekreations- og behandlingsophold 

skal være ordineret af en læge og godkendt af Danica 

Pension. 

Behandling i udlandet 

Du kan blive behandlet, hvor det passer bedst – uanset 

hvor i verden det er. Vi dækker udgifterne til lægebe-

handling og efterkontrol på et betalingshospital i ud-

landet. Hvis behandlingen er dyrere end en tilsvarende 

på et dansk privathospital, dækker vi højst 30 procent 

ekstra. Kan prisen på den ønskede behandling ikke 

fastsættes, fordi danske privathospitaler ikke tilbyder 

behandlingen, vil modulet dække en behandling med op 

til 200.000 kroner  pr. forsikringsår. 

 

Transport 

Din transport til behandling i udlandet er dækket med 

maksimalt 10.000 kroner for en tur/retur flybillet. 

 

Ledsagerophold 

Du kan også vælge at tage en ledsager med, hvis en 

læge vurderer, at det er nødvendigt. Vi dækker udgifter 

til transport med maksimalt 10.000 kroner for en 

tur/retur flybillet og ophold med op til 2.000 kroner 

om dagen. 

 

Højere forsikringssum til udbetaling 

Vi dækker samtlige udgifter til alle behandlinger, der er 

dækningsberettigede. Den maksimale forsikringssum, 

der kan udbetales fra forsikringen, er en million kroner 

pr. forsikringsår. Ved køb af dette modul forhøjes det 

maksimale beløb med en halv million kroner for 

grundmodul og tilknyttede moduler, så det samlede be-

løb bliver halvanden million kroner. 

 

Modulet dækker 

 midlertidig hjælp i eget hjem 

 udgifter til rekreations- og behandlingsophold 

 udgifter til behandling og efterkontrol i udlandet 

 transport til og fra udlandet 

 ledsagerophold 

 forhøjelse af forsikringssum til 1.5 mio. kroner for 

hele forsikringen. 

 

 

 

Privat 


