
SUNDHEDSFORSIKRING
medarbejdere i trygge hænder

* Indeks 2019. Helårlig pris pr. person
Ekskl. statsafgift på 1,1 pct.

** Præmien afgør det endelige
beskatningsgrundlag

Pris fra

2.232 kr.*

En investering i dine medarbejdere
Når du investerer i en sund bundlinje, handler det ikke kun 
om nye maskiner, effektive arbejdsgange og højere stykpris. 

Det handler også om raske og glade medarbejdere med 
færre sygedage. 

En sundhedsforsikring til din virksomhed er en investering i 

færre sygedage - til gavn for din bundlinje.

Godt dækket
- til lav beskatning
Sundhedsforsikringen omfatter sygdomme og skader, som 
kræver udredning, operation eller behandling hos en spe-
ciallæge eller en professionel behandler. 

Senest 10 arbejdsdage efter vi har godkendt en anmeldelse, 
er den skadelidte medarbejder igang med undersøgelse 
eller behandling i vores landsdækkende behandlernetværk. 

- og dine medarbejdere beskattes kun af 889 kr. om året**.

Anmeldte skader og sygdomme dækkes i henhold til gæl-
dende forsikringsbetingelser - herunder også præeksisteren-
de skader og sygdomme. 

Læs mere om vores dækninger i vores forsikringsbetingelser 
på www.molholmforsikring.dk

Mange behandlingsmuligheder
Dine medarbejdere får med sundhedsforsikringen adgang til :  

Speciallæge Kiropraktor Massør
Fysioterapeut Psykiater Diætist
Fodterapeut Ergoterapeut Psykolog
Zoneterapeut Akupunktør Akut krisehjælp

Alle medarbejderes 
børn er også omfattet
Med en sundhedsforsikring tegnet igennem Storstrøms For-
sikring, dækker vi også sygdom og skade hos alle medarbej-
deres børn under 24 år. 

Særlig pris til ægtefæller/samlevere
Omfattede medarbejderes ægtefæller/samlevere kan med 
fordel tegne en privat behandlingsforsikring til en god pris.

Pris for ægtefælle/samlever:       Fra 2.232* kr.

Ægtefæller/samlevere har 6 måneders karens på præeksister-
ende sygdomme og skader. 

Sådan anvender man forsikringen
Får dine medarbejdere en sygdom eller en skade, som kræ-
ver undersøgelse eller behandling, anmelder de det nemt ved 
at udfylde en skadeanmeldelse på molholmforsikring.dk gen-
nem vores selvbetjeningsplatform Mit Mølholm. Mit Mølholm 
tilgår de nemt og hurtigt på vores hjemmeside, hvorefter de 

logger ind med deres NemID.

Kontakt din assurandør / agent
Kontakt Storstrøms Forsikring, hvis du ønsker at tegne en 
sundhedsforsikring til din virksomhed.

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

www.stofo.dk 
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https://www.gjensidige.dk/ipid/molholm/behpri
https://www.molholmforsikring.dk/kundeservice/forsikringsguide
https://www.molholmforsikring.dk/kundeservice/downloadcenter

