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Dansk Sundhedssikring
Som medlem af PROSA har du mulighed for at blive omfattet af en sundhedsforsikring fra Dansk Sundhedssikring.
Nedenfor kan du læse om hvordan du kan bruge forsikringen og den tilhørende sundhedsfaglige vejledning fra
vores læger og sygeplejersker. Denne information skal ses i sammenhæng med vores gældende
forsikringsbetingelser. Se også www.ds-sundhed.dk.

Indhold
SundhedsNavigator med sundhedsfaglig vejledning til alle behandlingskrævende helbredsproblemer – også
dem som ikke kan løses via forsikringsdækningerne. Det omfatter hjælp til navigation og tovholderfunktion
igennem sundhedssystemet.
Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Der er ikke forhånds-bestemte antalsbegrænsninger, du
kan selv vælge behandler og du skal normalt ikke have henvisning fra egen læge.
Behandling hos zoneterapeut og akupunktør. Ved behandling i vort netværk er der ikke forhåndsbestemte
antalsbegrænsninger, uden for netværk er der op til 10 behandlinger af hver type pr. kalenderår.
Behandling hos diætist ved medicinsk begrundelse for denne behandling.
Akut psykologisk krisehjælp.
Hurtig undersøgelse og behandling hos speciallæge og på hospitaler – offentlig eller privat - alt efter hvad du
fejler og mulighederne. Behandlingsgaranti 10 arbejdsdage.
Rådgivning om misbrugsbehandling og behandling i privat og offentligt regi.
Dine børn i alderen 0-21 år er automatisk omfattet af forsikringen.
Second opinion ved livstruende sygdom eller særlig fare fyldt behandling.

Portal hos Dansk Sundhedssikring
Du modtager et velkomstbrev i din e-Boks med link til portalen ”Mit DS-Sundhed”.
I portalen kan du se dine personlige oplysninger samt forsikringsdækninger. Du kan også downloade vores app via
App Store eller Googleplay. Søg på: Dansk Sundhedssikring. Her finder du bl.a. nummeret til vores
Sundhedsteam. Vi har aktiv skadesbehandling alle årets dage, hverdage 8-17 og 9-12 i weekenden og på
helligdage. Der er døgnadgang til akut psykologisk krisehjælp.

Priser 01.06.2018 – 31.05.2019
Forsikringen koster 2.132 kr. årligt og opkræves via girokort på din e-mail/adresse.
Ægtefælle/samlever kan medforsikres for 2.327,52 kr. årligt.
Unge mellem 21 og 27 år kan medforsikres for 2.133,97 kr. årligt pr. ung.
Familien kan tilmeldes online via din egen side i portalen. Tilmelding vil altid ske til den 1. i måned.
Hvis du tidligere har været omfattet af en sundhedsforsikring og opretter en ny hos Dansk Sundhedssikring med
samme dato som tidligere forsikring udløber, er der ingen karens.
Hvis du og din familie ikke tidligere har været omfattet af en sundhedsforsikring, er der 6 måneders karens på
eksisterende skader/lidelser. Nye skader/lidelser, der opstår efter tegning, er dækket med det samme.
Familien er omfattet af den samme dækninger som du.
Der skal ikke afleveres helbredsoplysninger ved oprettelse af forsikringen.

Når du skal bruge din sundhedsforsikring
Du skal altid ringe til os inden du går til behandling på telefon 70 20 61 21 – tast 1
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