helseforsikring
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: If Skadeforsikring

Produkt: Helseforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Helseforsikring er en behandlingsforsikring som dekker nødvendige ikke-akutte operasjoner, behandlinger og spesialistkonsultasjoner. Du
har også fri tilgang til vår døgnåpne helsetelefon, og et godt tilbud på regelmessig helsekontroll.
Forsikringen kan kjøpes frem til du er 70 år, og beholdes til du er 75 år.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Helseforsikringen dekker

Helseforsikringen dekker ikke

Konsultasjon hos legespesialist

Allerede dokumentert behandlingsbehov

Operasjon og sykehusbehandling

Forsettlig selvpåført skade eller sykdom

Rehabilitering

Øyeblikkelig hjelp og akutt behandling

Personlig medisinsk rådgivning

Allmennlege og spesialist i allmennmedisin

Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist

Psykiater og behandling i psykiatrisk institusjon

Behandlingstimer hos psykolog

Forebyggende behandling, vaksiner mm.

Psykologisk førstehjelp

Tannbehandling, tannsykdom eller tannskade

Reise og opphold

Organtransplantasjon eller organdonasjon

Fri tilgang til døgnåpen helsetelefon

Dialysebehandling

Gratis videolegetime på mobil

Utgifter relatert til graviditet, infertilitet, prevensjon eller
sterilisering ol.

Second opinion

Forebyggende fjerning av bryst, livmor eller ovarier

Helseformidling

Tilleggsdekninger

Er det noen begrensninger i dekningen?

Hjemmelegene (kun i Oslo og Akershus)

Briller, linser, synstest ol.
Kosmetiske behandlinger og operasjoner
Forsikringssummer, hva som gjelder er spesifisert i forsikringsbeviset
Se vilkårene for fullstendig oversikt over begrensninger.

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder for konsultasjon, utredning og behandling i Norge. Hvis det ikke finnes tilgjengelig kompetanse i Norge kan
vi henvise deg til samarbeidende klinikker og sykehus utenfor Norge.

Hvilke forpliktelser har jeg?
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Du må varsle Vertikal Helse så snart som mulig, hvis en lege har henvist deg til legespesialist, eller foreskrevet en behandling eller
operasjon. Vertikal Helse må få din fullmakt til å innhente uttalelser og relevante opplysninger fra alle leger, helsepersonell og helseinstitusjoner, hvor du tidligere har blitt undersøkt eller behandlet.

Du plikter også å fremskaffe og fremlegge all nødvendig dokumentasjon som bekrefter at de omstendighetene som førte til spesialistkonsultasjon, behandling eller operasjon, er dekket av forsikringen. Du må gi Vertikal Helse all mulig bistand, hvis det er behov for tilleggsundersøkelser for å fastslå om forsikringen dekker behandlingen, for eksempel delta på medisinske undersøkelser
etter anmodning fra Vertikal Helse.

Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.
Du kan etablere enten e-faktura eller avtalegiro på If.no. Ved etablering vil du få 12 betalingsterminer i året.
Helseforsikringen ligger på en egen avtale. Du må derfor opprette en egen betalingsavtale for den, selv om du har andre betalingsavtaler hos oss.
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell
oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.
Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, eller når som helst med 30
dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Forsikringen kan bare sies opp av den personen som er forsikret, og oppsigelsen må være skriftlig.
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Du kan få hjelp til å si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.

