Helseforsikring

Dokumenter med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Winterbergh Forsikring			

Produkt: Helse

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår

Hva omfatter forsikringen?
Vertikal Helseassistanse er vår foretrukne samarbeidspartner innen helseforsikring.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Konsultasjon hos legespesialist

Forsettelig selvpåført skade eller sykdom

Operasjon og sykehusbehandling

Allerede dokumentert behandlingsbehov

Rehabilitering

Forsettlig selvpåført skade eller sykdom

Personlig medisinsk rådgivning

Øyeblikkelig hjelp og akutt behandling

Fysikalsk behandling etter henvisning fra
legespesialist

Allmennlege og spesialist i allmennmedisin

Behandlingstimer hos psykolog

Forebyggende behandling, vaksiner mm.

Psykologisk førstehjelp

Tannbehandling, tannsykdom eller tannskade

Reise og opphold

Organtransplantasjon eller organdonasjon

Fri tilgang til døgnåpen helsetelefon

Dialysebehandling

Gratis videolegetime på mobil
Second opinion

Utgifter relatert til graviditet, infertilitet, prevensjon
eller sterilisering ol.

Helseformidling

Forebyggende fjerning av bryst, livmor eller ovarier

Psykiater og behandling i psykiatrisk institusjon

Begrensninger i forsikringen?
Begrensninger ved sykdom:
Briller, linser, synstest ol.
Kosmetiske behandlinger og operasjoner
Forsikringssummer, hva som gjelder er spesifisert i
forsikringsbeviset
Se vilkårene for fullstendig oversikt over
begrensninger.
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder for konsultasjon, utredning og behandling i Norge. Hvis det ikke finnes tilgjengelig kompetanse i
Norge kan vi henvise deg til samarbeidende klinikker og sykehus utenfor Norge.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du må varsle Vertikal Helse så snart som mulig, hvis en lege har henvist deg til legespesialist, eller foreskrevet en behandling eller
operasjon. Vertikal Helse må få din fullmakt til å innhente uttalelser og relevante opplysninger fra alle leger, helsepersonell og
helseinstitusjoner, hvor du tidligere har blitt undersøkt eller behandlet.
Du plikter også å fremskaffe og fremlegge all nødvendig dokumentasjon som bekrefter at de omstendighetene som førte til
spesialistkonsultasjon, behandling eller operasjon, er dekket av forsikringen. Du må gi Vertikal Helse all mulig bistand, hvis
det er behov for tilleggsundersøkelser for å fastslå om forsikringen dekker behandlingen, for eksempel delta på medisinske
undersøkelser etter anmodning fra Vertikal Helse.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen
gjelder til 23.59 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved å ta kontakt med oss på mail eller telefon dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen
eller ved amdre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde opplysning om
dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

Winterbergh Forsikring – WaterCircles Forsikring ASA – Strandveien 50, Godthaab – 1366 Lysaker – Org.nr. 915 495 486
Tlf.: 67 21 10 00 – Epost: post@winterbergh.no – www.winterbergh.no

