
Din sundhed i trygge hænder
Som ny medarbejder har du mulighed for at blive omfattet af 
en sundhedsforsikring hos Mølholm Forsikring. Forsikringen 
er din genvej til hurtig undersøgelse og behandling, hvis du 
bliver syg eller kommer til skade - uden om de ofte lange of-
fentlige ventelister. 

Herunder kan du læse mere om dine muligheder med en 
sundhedsforsikring, samt hvordan du tager stilling til, om du 
ønsker at være dækket.

God dækning til dig og dine børn
- med 10 dages behandlingsgaranti
Sundhedsforsikringen dækker udredning, operation eller be-
handling af sygdomme og skader hos en speciallæge eller en 
professionel behandler - og det gælder ikke kun for dig.

Vi dækker vi også udredning, operation eller behandling af 
sygdom og skade hos alle dine børn under 24 år. Det kalder 
vi kollektiv børnedækning. Når dine børn fylder 24 år, kan de 
med fordel videreføre deres dækning som en Mølholm Ju-
nior-ordning

Senest 10 arbejdsdage efter vi har godkendt din eller dine 
børns skadeanmeldelse, er I igang med undersøgelse eller 
behandling i vores landsdækkende behandlernetværk**. 

Du finder mere om vores dækninger i vores forsikringsbetin-
gelser på molholmforsikring.dk

Mange behandlingsmuligheder
Sundhedsforsikringen er din og dine børns hurtige genvej til 
bl.a. :  

Speciallæge Kiropraktor Massør

Fysioterapeut Psykiater Diætist

Fodterapeut Ergoterapeut Psykolog

Zoneterapeut Akupunktør Akut krisehjælp

Misbrugsafvænning

Sådan bliver du omfattet
Hvis du ønsker at blive omfattet af en sundhedsforsikring 
og få gavn af de mange fordele, skal du udfylde den vedlagte 
tilmeldingsblanket. Når du har udfyldt blanketten, beder vi 
dig aflevere den til dit lønkontor/HR afdeling. 

Når din arbejdsgiver har tilmeldt dig forsikringen, sender vi 
dig dit personlige velkomstmateriale.

Sådan bruger I forsikringen
Får du eller dine børn en sygdom eller en skade, som kræver 
undersøgelse eller behandling, anmelder I det nemt ved at 
udfylde en skadeanmeldelse på molholmforsikring.dk.
eller på vores selvbetjeningsplatform Mit Mølholm, Mit Møl-
holm tilgår du nemt og hurtigt på vores hjemmeside, hvoref-
ter du logger ind med dit NemID.

Husk også at sikre din familie
Tegner du en sundhedsforsikring, kan du med fordel tegne 
samme dækning til din ægtefælle/samlever. 

Pris for din ægtefælle/samlever*:           

For ægtefæller/samlevere gælder, at undersøgelse og be-
handling af sygdomme og skader opstået før tilmeldingen, 
først er dækket efter 6 måneders forsikring. Har din ægtefæl-
le/samlever haft sundhedsforsikring hos et andet selskab, kan 
den optjente anciennitet overføres og modregnes i karensen. 
Dog må der ikke være et slip i mellem de to forsikringer.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til dine muligheder med en sundhedsfor-
sikring, er du altid velkommen til at kontakte os på 
tlf. 6520 2120.

Produktark for denne forsikring finder du her: 
http://www.gjensidige.dk/ipid/molholm/behpri
For yderligere informationer om forsikringen henviser vi til 
vores forsikringsguide og forsikringsbetingelser.

SUNDHEDSFORSIKRING
- via 

* Helårlig pris pr. person
Ekskl. statsafgift på 1,1 pct.

Prisen gælder til: 

**Skader og sygdomme dækkes
i henhold til gældende
forsikringsbetingelser

Din pris *
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https://www.molholmforsikring.dk/kundeservice/forsikringsguide
https://www.molholmforsikring.dk/kundeservice/downloadcenter


Tilmeld dig i dag

Tilmelding

For og efternavn

Cpr.nr. Tlf. nr. 

Gade/vej

Postnr. By

Ansat hos

Tilmelding af ægtefælle/samlever (udfyldes kun, hvis ægtefælle/samlever tilmeldes)

For og efternavn

Cpr.nr. Tlf. nr. 

Gade/vej

Postnr. By

Underskrifter (underskrift for ægtefælle/samlever udfyldes kun, hvis ægtefælle/samlever tilmeldes)

Dato Din underskrift

Dato Ægtefælle/samlever (hvis han/hun tilmeldes)

Jeg ønsker hermed at tegne en sundhedsforsikring via Mølholm Forsikring. Forsikringen tegnes på de vilkår, som er fastsat i 
Mølholm Forsikrings forsikringsbetingelser, og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til hovedforfald. 
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CVR- nr:  2 5 12  19 02  |   E AN - nr:  579 0 0 019867 7 3

Fusion
Mølholm Forsikring påtænker at gennemføre en koncernintern fusion med Gjensidige Forsikring ASA, som i forvejen ejer 100% af aktierne i Mølholm Forsikring. 
Fusionen forventes gennemført i 2019, betinget af den bliver godkendt af de danske og norske myndigheder. Efter godkendelsen vil dine forsikringer uden 
yderligere samtykke fra dig blive overført til Gjensidige Forsikring ASA. Fusionen vil ikke få betydning for dig som kunde. Dine forsikringsbetingelser og øvrige 
vilkår fortsætter uændret i navnet Mølholm Forsikring.

E-Boks og anden elektronisk kommunikation 
Ved indgåelse af denne aftale kan vi i det løbende kundeforhold sende breve til dig i din e-Boks eller via Mit Mølholm, der er vores selvbetjeningsplatform - i 
henhold til reglerne for god skik i den finansielle sektor. I forbindelse med e-Boks udveksler vi dit CPR-nr. eller CVR-nr. med henblik på korrekt identifikation af 
dig i forbindelse med anvendelsen. Hvis du ikke ønsker at modtage post i din e-Boks fra os, kan du dog til enhver tid fravælge dette på e-Boks.dk eller ved at 
kontakte os. Du har selv ansvaret for, at dine digitale breve bliver åbnet og kontrolleret på samme måde, som hvis du havde modtaget dem på papir.
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