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Hva dekker helseforsikringen? 

Helseforsikringen dekker 

 Konsultasjon hos legespesialist 

 Operasjon og sykehusbehandling 

 Rehabilitering 

 Personlig medisinsk rådgivning 

 Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist 

 Behandlingstimer hos psykolog 

 Psykologisk førstehjelp 

 Reise og opphold 

 Døgnåpem helsetelefon  

 Legetime på mobil 

 Rus- og spillavvenning 

 Second opinion 

 Helseformidling 

Tillleggsdekninger 

 Hjemmelegene (Oslo og Akershus) 

 

 

 
Hva dekker helseforsikringen ikke? 

Helseforsikringen dekker ikke 

 Allerede dokumentert behandlingsbehov 

 Forsettelig selvpåført skade eller sykdom 

 Øyeblikkelig hjelp og akutt behandling  

 Allmennlege og spesialist i allmennmedisin 

 Psykiater og behandling i psykiatrisk institusjon 

 Forebyggende behandling, vaksiner mm. 

 Tannbehandling, tannsykdommer eller tannskade 

 Organtransplantasjon og organdonasjon 

 Dialysebehandling 

 Prevensjon, graviditet, forløsning, sterilisering mm. 

 Forebyggende fjerning av bryst, livmor eller ovarier 

   

 

 
Er det noen begrensninger i dekningen? 

Helseforsikringen kan ha begrensninger som for eksempel: 

 Briller, linser, synstest mm. 

 Kosmetiske behandlinger og operasjoner 

 Forsikringssummer, hva som gjelder er spesifisert i  

forsikringsbeviset 

     

 
Hvor gjelder helseforsikringen? 

 Utredning og behandling i Norden. Dersom det ikke finnes  

tilgjengelig kompetanse i Norden kan det henvises til samarbeidende 

klinikker og sykehus i andre deler av verden. 

   

     

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 

Du plikter å oppgi korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av  

helseforsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer i 

bedriftens ansettelsesforhold.  

   

     

Helseforsikring 
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET 

Selskap: If Skadeforsikring NUF Produkt: Helseforsikring 
 

 

 

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

Hva omfatter helseforsikringen? 

Helseforsikringen omfatter rett til kompensasjon for rimelige og nødvendige utgifter til somatiske ikke-akutte operasjoner, behandlinger og spesialistkonsultasjoner.  
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Når og hvordan betaler jeg? 

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar  

betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen. 

   

     

 
Når starter og slutter helseforsikringen? 

Helseforsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter eller 

fra og med en senere avtalt dato kl 00:00. Helseforsikringen gjelder til kl 

24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser. 

   

     

 
Hvordan sier jeg opp helseforsikringen? 

Du kan si opp på If.no dersom forsikringsbehovet faller bort, ved  

flytting av helseforsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 

1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. 

   

 


