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Få hurtig hjælp ved sygdom

Forsikring Årsag til brug Hvad skal I gøre? Sådan hjælper vi jer

Danica  
Sundheds sikring

Problemer med muskler, 
led eller sener

-   Medarbejderen kontakter egen læge   
og får en anbefaling eller en henvis-
ning til behandling

- Medarbejderen anmelder skaden på 
  danicapension.dk/anmeld

-  Ring på 70 25 02 03 ved spørgs-
mål til dækningen. Mandag-fredag 
8.30-17

-  Ring på 70 22 02 23 døgnet rundt  
(ved behov for akut psykologisk 
rådgivning) 

Medarbejderne kan få dækket 
behandling hos en fysioterapeut, 
kiropraktor, zoneterapeut, aku-
punktør eller konsultation hos en 
speciallæge.

Andre fysiske lidelser Medarbejderne kan få forundersø-
gelse og behandling på privathospi-
taler og -klinikker. De kan også få 
dækket behandlinger i udlandet.

Psykiske problemer
- f.eks. krise, stress, angst 
  og depression

Du og dine medarbejdere kan få 
telefonisk rådgivning, og I kan få 
behandlinger hos en psykolog eller 
tilbudt et psykiatrisk behandlings-
forløb hos PPClinic.

Sundhedspakke Stressproblemer
- for dig, dine kolleger og dine  
medarbejdere

- Ring på 70 20 40 64 
  Mandag-fredag: 8.30-17

Du og medarbejderne kan ringe 
til vores stresshotline og tale med 
autoriserede psykologer anonymt.

Brug for råd om behandling 
i det offentlige 

-  Medarbejderen kan ringe på  
70 20 85 48 

  Mandag-fredag: 8.30-16 
 

Medarbejderne kan få vejledning om 
muligheder, rettigheder, ventetider 
og behandlingsgaranti i det offentli-
ge ved sygdom i familien.

I tvivl om en diagnose 
eller behandling

-  Medarbejderen kan ringe til  
Best Doctors® døgnet rundt på   
80 88 11 41 

  

Medarbejderne kan få et ekstra sæt 
øjne på en diagnose eller behandling 
fra en af verdens bedste læger, hvis 
én i familien bliver syg.

Fokus på sundhed og forebyggelse -  Medarbejderne kan tjekke sundheden 
på danicapension.sundhedsdoktor.dk

-  Du kan se et samlet resultat i sund-
hedsrapporten i Netpension Firma 

Danica SundhedsTjek giver medar-
bejderne inspiration til en sundere 
livsstil, og I får overblik over med-
arbejdernes sundhedstilstand og 
eventuelle udfordringer. 

Dækning ved 
tab af erhvervsevne

Længerevarende sygdom eller 
gentagne sygefraværsperioder

-  Du kan give os besked via  
NemRefusion på Virk.dk eller  

  
-  Ringe på 45 13 17 17 eller skrive til  

socialradgiverne@danicapension.dk

Vi kontakter jer, når vi får besked 
om, at en medarbejder er syg, og 
rådgiver om mulighederne. Vi kon-
takter medarbejderen og giver over-
blik og tryghed i sygdomsforløbet.

Dækning ved visse 
kritiske sygdomme

Kritisk sygdom -  Medarbejderen skal anmelde 
sygdommen på danicapension.dk/
anmeld eller  

- Ringe på 45 13 22 98 
  Mandag-fredag: 8.30-17 

Medarbejderen kan få udbetalt et 
skattefrit beløb. Det kan skabe ro 
i den første svære tid. Se, hvilke 
sygdomme vi dækker på  
danicapension.dk/kritisksygdom.

Dækning ved  
dødsfald

Dødsfald -   Medarbejderens efterladte skal 
anmelde dødsfaldet på  
danicapension.dk/anmeld eller

   
- Ringe på 70 11 25 25
  Mandag-fredag: 8.30-17 

Medarbejderens efterladte får ud-
betalt et beløb, hvis medarbejderen 
dør inden pensionsalderen. Så de 
kan fortsætte livet i trygge rammer.

Sådan bruger I pensionsaftalen 

Til virksomheden

Sådan får I rådgivning
Medarbejderne kan få rådgivning  
om deres opsparing og forsikringer 
på kontakt@danicapension.dk eller  
70 11 25 25.

Administration af aftalen
Du kan nemt administrere aftalen i  
Netpension Firma. Har du spørgsmål, 
kan du ringe til os på 45 13 12 30.

Spørgsmål til aftalen
Har du spørgsmål til firmapensions-
aftalen, kan du kontakte din sædvanlige 
kontaktperson.

DAN90752 · 2016.05

Netpension
Firma


