Din sundhedssikring
Du har en sundhedssikring i Danica Pension. Med sundhedssikringen behøver du
ikke bekymre dig om, hvad der skal ske, hvis du bliver syg eller kommer ud for en
ulykke. Du er sikret hurtig adgang til privathospital og andre behandlere.

Har du behov for behandling – eller er du sygemeldt?
I Danica Pension tager vi hånd om dig, når du har brug for
det. Du skal bare kontakte os – så hjælper vi dig med at få
den behandling, du har brug for. Vi tilbyder dig for eksempel
hjælp via vores brede netværk af kvalitetssikrede behandlere.
Og har du brug for flere behandlinger, får du en personlig tovholder, som hjælper og rådgiver dig undervejs, så du får de
bedste muligheder for at blive hurtigt frisk igen. Du kan både
ringe til os og kontakte os online.
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Ring til os på 70 25 02 03

Ønsker du at bruge en behandler uden for vores netværk af
behandlere, skal du selv finde behandleren og lægge ud for
behandlingen. Vær opmærksom på, at der her er begrænsning på det antal behandlinger, du kan få dækket, og på, hvad
behandlingen må koste. Ring til os og hør mere.
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Anmeld på danicapension.dk/anmeld.
Du kan også bruge app’en Mobilpension.

Se på bagsiden, hvordan du er dækket

Det dækker din sundhedssikring
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Grundmodul

Modul 1:
Fysioterapeut,
psykolog, diætist
osv.

Modul 2:
Behandling i
udlandet mv.

Tilkøb - klik her:
Mulighed for at tilkøbe
sundhedssikring til dine
børn

Tilkøb - klik her:
Mulighed for at tilkøbe
sundhedssikring til din
ægtefælle/samlever

Sådan er du dækket
Du kan læse mere om sundhedssikringen på danicapension.dk/sundhedssikring, og du kan se nøjagtigt, hvordan du er
dækket i din netpension, som du logger på med NemID fra danicapension.dk

Akut-psykologisk hotline er åben døgnet rundt
I tilfælde af akut krise kan du kontakte vores Akutpsykologiske hotline, som har åbent døgnet rundt og er
bemandet med sundhedsfagligt personale. Er der behov for
det, kan du inden for en time blive ringet op af en krisepsykolog, som giver dig telefonisk rådgivning. Herefter
hjælper krisepsykologen dig videre hos Danica, hvor du

kan få mere psykologhjælp hvis der er brug for det. Du skal
være opmærksom på, at rådgivningslinjen ikke kan erstatte
et længerevarende psykologisk behandlingsforløb, hvis det er
det, du har brug for.
– Ring til os på 70 22 02 23

