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PFA Helbredssikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
Selskab: PFA Pension Forsikringsselskab  FT-nr: 62965 
Produkt: Sundhedsforsikring

Dette dokument er et uddrag af vigtige oplysninger vedrørende PFA Helbredssikring. Alle konkrete betingelser vil fremgå af dit 
pensionsbevis og dertilhørende vilkår.

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, som giver dig mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på 
hospitaler, klinikker og hos speciallæger, hvis du har smerter, bliver syg eller kommer til skade.

Hvad dækker den?
PFA Helbredssikring dækker:

Udgifter til behandling , operation, 
forundersøgelse og efterkontrol på hospitaler, 
klinikker og hos speciallæger. 

Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, 
zoneterapeut, akupunktør og diætist.

Behandling hos psykolog eller psykiater.

 Genoptræning

 Rekreation.

Udgifter til medicin, midlertidig hjemmehjælp og 
hjemmesygeplejerske.

Afvænning af misbrug af alkohol, medicin og 
andre rusmidler.

Forsikringen dækker både arbejdsrelaterede og 
fritidsrelaterede behov for behandling.

Du kan se i din pensionsoversigt, om dine børn 
automatisk er omfattet af din Helbredssikring. 

Din ægtefælle/samlever har ofte mulighed for 
at tegne en PFA Helbredssikring. Kontakt PFA for 
mere information.

Hvad dækker den ikke?
PFA Helbredssikring dækker bl.a. ikke:

Behov for behandling mv. skal være opstået i 
forsikringstiden.

 Behandling af kronisk sygdom, der er opstået før 
indmeldelse.

Behandling af barnløshed samt følger af graviditet 
og fødsel.

Briller, kontaktlinser, høreapparater eller 
tandbehandling.

Kosmetiske operationer eller anden kosmetisk 
behandling.

Akutte situationer (fx ambulance, vagtlæge og 
skadestue samt diagnoseområder, der af det 
offentlige defineres som akutte).

Konsultation hos alment praktiserende læger eller 
speciallæger i almen medicin eller udenlandske 
læger, der kan sidestilles hermed, når udgiften til 
konsultationen i Danmark normalt vil være dækket 
af den offentlige sygesikringsgruppe 1.

Alternativ behandling, der ikke er anerkendt som 
behandling af den pågældende sygdom efter en 
almen lægelig vurdering.

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?

 Behandling mv. af eksisterende sygdomme og 
eventuelle følgesygdomme vil først være omfattet 
af PFA Helbredssikring seks måneder efter 
oprettelsen af forsikringen.

Behandling mv. kan være betinget af en henvisning 
eller godkendelse fra egen praktiserende læge.

PFA skal godkende behandlingen, før den 
påbegyndes.

 Alle udgifter forbundet med behandling mv. 
skal efter PFA Pensions skøn være rimelige 
og nødvendige i forhold til det forventede 
behandlingsresultat.

Se dine pensionsvilkår for eventuelle begrænsninger 
i forhold til eksempelvis antal af behandlinger.
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Hvor er jeg dækket?
Behandling skal som udgangspunkt foregå i Danmark, men kan i særlige tilfælde foregå i udlandet.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du er forpligtet til at anmelde skaden rettidigt jf. dine pensionsvilkår. Du er ligeledes forpligtet til at afgive de 

helbredsoplysninger, som PFA Pension anmoder om, for at kunne vurdere, om du er berettiget til behandling mv.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forfaldet vil typisk være månedligt, medmindre andet er aftalt. Hvis indbetalingen sker privat, vil du modtage et girokort, som 
du kan tilmelde Betalingsservice. Hvis du vælger at indbetale via din arbejdsgiver, vil betalingen for forsikringen ske i forbindelse 
med den løbende indbetaling til din pensionsordning.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft ved forsikringsaftalens indgåelse. Forsikringen ophører, hvis indbetalingen stopper eller ved et 
individuelt fastsat tidspunkt. Du kan se i dit tilbud (tilmeldingsblanket), hvornår forsikringen ophører. Dette gælder også PFA 
Helbredssikring til børn, hvis du har mulighed for at tilknytte denne dækning.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned.


