Sundhedssikring - Krifa Erhverv
Krifa Erhverv vil gerne sikre sine med-

Ordningen skal oprettes, inden du fylder

Information om ordningen og tilmeldings-

lemmer den hurtigste og letteste vej til

60 år, og du kan beholde din Sundheds-

begæring findes på www.pfs.dk.

behandling, hvis behovet opstår.

sikring, helt frem til du fylder 70 år.

Krifa Erhverv har derfor indgået en af-

Sundhedssikringen, der er frivillig, kan op-

Krifa Erhverv, Pension for Selvstændige

tale med Pension for Selvstændige om

rettes af:

og Danica Pension.

en særdeles attraktiv Sundhedssikring.

• kunder hos Krifa Erhverv

Ordningen er lavet i et samarbejde mellem

• ægtefæller eller samlevere til
ovennævnte

Administration vedrørende ordningen sker
hos Danica Pension.

Det er en forudsætning for Sundhedssikringen, at der kan afgives tilfredsstillende

Med venlig hilsen

helbredsoplysninger.

Krifa Erhverv og
Pension for Selvstændige

Den helårlige præmie for 2018 er 1.114 kr.
pr. forsikret person. Indtræder du i løbet af
året, betaler du kun for den periode, hvor
du er dækket.
Indbetaling til Sundhedssikring er som
hovedregel ikke skattefradragsberettiget.
Til gengæld er de ydelser, du måtte modtage, ikke skattepligtige.

Sundhedssikringen sikrer behandling, når der er brug for det
og på det tidspunkt, der passer dig bedst

Sundhedssikring - Krifa Erhverv
Få hurtig behandling, hvis du bliver syg

Sundhedssikringen dækker udgifter

Ordningen dækker eksempelvis ikke:

eller kommer til skade.

op til 1 mio. kr. pr. forsikringsår til:

Behandling som følge af HIV-positivitet,

• konsultation og forundersøgelse

organtransplantation, kosmetiske ope-

Kontakt os med dine spørgsmål eller
for at oprette en Sundhedssikring.
Ring til os på telefon 33 93 86 00, eller
send os en mail på info@pfs.dk. Du kan
også kontakte os via www.pfs.dk.

• ophold på hospital eller klinik
• kirurgisk og medicinsk behandling

rationer, alternative ikke godkendte behandlingsformer og allerede opståede

• efterkontrol i op til et år
• ambulant genoptræning i op til seks

sygdomme/lidelser eller legemssvaghed

• receptpligtig medicin i op til seks

getilstande ikke være dækket.

• behandlinger hos fysioterapeut,

Hvis du bliver syg...

måneder efter kirurgisk behandling

opstået før forsikringens ikrafttræden.
Desuden vil eventuelt senere tilkomne føl-

måneder

kiropraktor og psykolog og psykiatrisk

eller i øvrigt får brug for at benytte din

speciallæge i Danmark

Sundhedssikring, skal du henvende dig til

• 8 behandlinger pr. kalenderår hos både
zoneterapeut og akupunktør

Danica Pension. Gå ind på www.danica-

• konsultationer hos klinisk diætist ved
BMI over 30 eller – ud fra en lægefaglig

forsikring – anmeld her. Så bliver du vej-

vurdering – ved et BMI under 30, hvis

an, og om du skal have en henvisning fra

behandlingen er en del af et behand-

din egen læge.

pension.dk og klik på genveje – brug din
ledt om, hvordan du skal gribe situationen

lingsforløb for en anden sygdom.

erhverv

Klokhøjen 4 · 8200 Aarhus N
Telefon 72 27 78 00
www.krifaerhverv.dk

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg
Telefon 33 93 86 00
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