Helseforsikring Privat
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Helseforsikring Privat

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Hva slags type forsikring er dette?
Dette er en behandlingsforsikring (uten krav om egenerklæring helse) som gir deg garantert tid for
undersøkelse, inkludert røntgen og billeddiagnostikk, formidling av undersøkelse hos legespesiallist, poliklinisk
behandling (dagkirurgi) og operasjon. Alt dette for at du skal du skal bli hjulpet raskt til behandling og tilbake til
en aktiv hverdag. Vår samarbeidsparnter her er Falck Helse.
Forsikringen kan kjøpes når du er 18-75 år og du kan ha forsikringen livet ut.

Hva er forsikret?
Behandlingsgaranti:
Konsultasjon, undersøkelse eller
behandling innen 10 virkedager
(i spesialisthelsetjenesten) når
ventetiden i det offentlige helsevesen
overstiger denne garantitiden
Fysikalsk behandling 6 timer/år uten
henvisning;
* Offentlig godkjent fysioterapeut
* Manuellterapeut
* Kiropraktor
* Osteopat som er medlem av
Norsk Osteopatforbund
* Naprapat som er medlem av
Norsk Naprapatforbund
Psykologi med henvisning 10 t per år
Psykologisk førstehjelp inntil 12 timer
Rus og spillavvenning inntil 150 000 kr
Ny medisinsk vurdering av annen lege
(second opinion)
Rehabilitering - inntil 1 måned
Personlig medisinsk rådgiver
Tekniske hjelpemidler
Reise og opphold, samt medisiner
Videolege
Hva kan tilleggsforsikres
Antall timer til fysikalsk behandling
kan utvides til 12 timer/år

Hva er ikke forsikret?
Henvisning eller behandling som er
igangsatt før forsikringstiden
Behandling som ikke er
forhåndsgodkjent av Falck Helse
Behandlingsmetoder som ikke er
offentlig godkjent og tilgjengelig i
norsk helsevesen
Forsettlig selvpåført skade/ sykdom
Øyeblikkelig hjelp
Allmennlege/allmennmedisin
Psykiater/ psykiatrisk institusjon
Forebyggende behandling, vaksiner
Briller, linser, synstest m.m.
Tannbehandling
Transplantasjon
Dialysebehandling
Prevensjon, ufrivillig barnløshet,
svangerskap, medfødte misdannelser
Kosmetisk kirurgi
Utredning og behandling av overvekt
Manglende oppmøte
Kjønnskorrigering
Søvnforstyrrelser
Hjelpemidler og medisinsk utstyr
Behandling omfattet av
smittevernloven

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE:
Forsikrede uten fast bostedsadresse i
Norge.
Forsikrede uten rett til behandling
gjennom det norske offentlig
finansierte helsevesen
Skade ved forsett eller grov
uaktsomhet
Henvisninger som er eldre enn ett år
Henvisninger fra andre enn leger med
norsk offentlig godkjent autorisasjon,
eller andre med henvisningsrett
Erstatningen er begrenset til 5 mill. kr
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder konsultasjon, undersøkelser og behandling i Norge, eller et annet land i Norden.

Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:
Du plikter å oppgi korrekt informasjon.

Når det meldes et behandlingsbehov:
Falck Helse skal varsles om behandlingsbehovet så raskt som mulig etter at behandlende lege har
henvist til legespesialist, eller foreskrevet en behandling eller operasjon.
Du plikter å gi all nødvendig dokumentasjon som Falck Helse trenger for å kunne fastsette
grunnlaget for kravet
Du må underskrive på fullmakt hvor du samtykker til at Falck Helse kan innhente uttalelser og
relevante opplysninger fra alle instanser hvor du har vært til undersøkelse og/eller behandling.
Du plikter å holde Falck Helse informert om hvordan du løpende kan kontaktes i garantitiden
Timer til fysikalsk behandling, som er omfattet av forsikringen, kan søkes refundert via
Falck Helse i etterkant

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som framgår av betalingsvarselet.
Du kan velge å betale med faktura eller avtalegiro.

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er avtalt av partene eller fra og med en senere avtalt
dato kl 00:00. Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i perioden, og tilsvarende gjelder for senere
fornyelser, inntil den sies opp.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved
andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med én måneds varsel.
Forsikringen må sies opp skriftlig.

