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DATO

Velkommen
– til din nye sundhedsforsikring
Kære NAVN
Du er fra den DATO omfattet af en sundhedsforsikring hos Mølholm Forsikring via din arbejdsgiver. Vi
hjælper hvert år mere end 100.000 kunder videre til undersøgelse og/eller behandling – det kan vi også
gøre for dig.
Tryghed til dig
Sundhedsforsikringen giver dig adgang til hurtig undersøgelse og behandling for skader og lidelser
opstået på arbejdet og i fritiden. Eksisterende skader og lidelser er selvfølgelig også omfattet af
sundhedsforsikringen. Vi overtager dog ikke igangværende eller planlagte behandlinger.
I den vedlagte brochure finder du en kort præsentation af din sundhedsforsikring samt info om, hvad du
gør, når du vil anmelde en skade eller en lidelse.
Husk, din sundhedsforsikring stopper, når din tilknytning til din arbejdsgiver ophører.
Udvikling – så er du altid bedst dækket
Hos Mølholm Forsikring ved vi, hvor vigtigt det er, at vores sundhedsforsikringer til enhver tid matcher
vores kunders behov. Derfor udvikler og tilpasser vi løbende vores produkter, services og
forsikringsbetingelser.
På molholmforsikring.dk finder du altid vores gældende forsikringsbetingelser. Så har du altid adgang til
den nyeste viden om dine muligheder og dækninger.
Faglighed – vi vil give dig den bedste service
Hurtig undersøgelse og behandling kræver, at vi altid
yder dig den bedste sagsbehandling.
Når du anmelder en skade, bliver din
sag derfor behandlet af en af vores
sygeplejersker, der inden for 1-2
arbejdsdage giver dig en faglig
vurdering af netop dine behov
og muligheder med
din forsikring.

Flere fordele til dig
Din sundhedsforsikring giver dig udover undersøgelse og behandling også adgang til en række yderligere
fordele. Fx kan du én gang om året få et gratis syns- og sundhedstjek hos optikerkæden Louis Nielsen –
og du kan få gode rabatter på udvalgte kosmetiske operationer hos Privathospitalet Mølholm.
Har du spørgsmål til din dækning, dine fordele eller muligheden for også at få dækket din familie, er du
altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6520 2120.
Vi håber, du bliver tilfreds med din sundhedsforsikring.
Med venlig hilsen
Mølholm Forsikring

