Udvidet dækning
Dækning til børn

PFA HELBREDSSIKRING
– din vej til hurtig behandling
PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig
mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, privatklinikker og
hos speciallæger.

Sygdom er altid ubehageligt for den, der bliver ramt, men ofte går det også ud over familie,
venner og arbejdsliv. Derfor er det vigtigt for alle, at du kan komme hurtigt i gang med undersøgelse og behandling. Med PFA Helbredssikring får du mulighed for hurtig behandling på
privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger.
Kontakt PFA, hvis du bliver syg eller får en skade, så hjælper vi dig videre, så du hurtigt kan
genoptage din hverdag.

Til din partner
Din ægtefælle eller samlever kan også købe en PFA Helbredssikring til en fordelagtig pris. Din
partners helbredssikring betales en gang om året via Betalingsservice og kan ikke trækkes fra
på selvangivelsen. Du skal være opmærksom på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der
er opstået som følge heraf, først bliver dækket to år efter oprettelsen af din partners helbredssikring.

Dækninger
PFA Helbredssikring dækker følgende:
• Undersøgelse, behandling, operation, samt efterkontrol ved speciallæger, privatklinikker og
privathospitaler
• Genoptræning
• Rekreation
• Medicin
• Kiropraktor og fysioterapeut
• Diætist
• Akupunktur og zoneterapi
• Psykiater
• Psykolog, herunder akut krisehjælp
• Afvænning af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler
• Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske.
Dine børn er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder
for undersøgelse og behandling, som du selv har.
I dine forsikringsbetingelser kan du læse mere om, hvordan du er dækket.
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PFA HELBREDSSIKRING
Hvad dækkes ikke
• Kroniske sygdomme, som er opstået, før du fik PFA Helbredssikring
• Kosmetiske operationer
• Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
• Behandling af barnløshed samt følger af graviditet og fødsel
• Akutbehandling (fx vagtlæge eller skadestuesituationer)
• Behandlingsbehov, der er opstået, før du fik PFA Helbredssikring.
Du kan benytte dig af mulighederne for undersøgelse, behandling osv. allerede fra den dag, du
bliver omfattet af helbredssikringen, dog skal behovet for behandlingen være opstået i forsikringstiden. Du skal imidlertid være opmærksom på, at eksisterende sygdomme og sygdomme,
der er opstået som følge heraf, først bliver dækket, to år efter at du har tilmeldt dig.

Sådan gør du, hvis du får brug for os
• Undersøgelse og behandling forudsætter henvisning eller anbefaling fra din læge.*
• Kontakt PFA for godkendelse, inden du går til undersøgelse eller får behandling.
• PFA forbeholder sig retten til at anvise behandlingssted indenfor *PFA’s kvalitetssikrede netværk.
• Efter behandlingen afregner PFA normalt direkte med behandlingsstedet.
* Hvis du får brug for kiropraktorhjælp, er det ikke nødvendigt, at du går til din egen læge først.

Ring 70 80 78 70
eller send en mail til sundhedscenter@pfa.dk, hvis du får brug for din helbredssikring.

Normalt kan vi over telefonen give dig tilsagn om, at vi vil dække den undersøgelse og det eventuelle behandlingsforløb, du skal igennem. I enkelte tilfælde kan vi dog have behov for ekstra
information. Det er fx tilfældet, hvis du skal have godkendt en operation.
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