
Din sundhed i trygge hænder
Som medlem af Frie har du mulighed for at blive omfattet af 
en sundhedsforsikring hos Mølholm Forsikring. Forsikringen 
er din genvej til hurtig undersøgelse og behandling, hvis du 
bliver syg eller kommer til skade - uden om de ofte lange of-
fentlige ventelister. 

Herunder kan du læse mere om dine muligheder med en 
sundhedsforsikring, samt hvordan du tager stilling til, om du 
ønsker at være dækket.

Din gode dækning
- med 10 dages behandlingsgaranti
Sundhedsforsikringen dækker udredning, operation eller be-
handling af sygdomme og skader hos en speciallæge eller en 
professionel behandler.

For forudbestående sygdomme, skader og lidelser er der 6 må-
neders karens. 

Senest 10 arbejdsdage efter vi har godkendt din skadean-
meldelse, er du igang med undersøgelse eller behandling i 
vores landsdækkende behandlernetværk**. 

Du finder meget mere om vores dækninger i vores forsik-
ringsbetingelser på molholmforsikring.dk

Mange behandlingsmuligheder
Sundhedsforsikringen er din hurtige genvej til bl.a. :  

Speciallæge Kiropraktor Massør

Fysioterapeut Psykiater Diætist

Fodterapeut Ergoterapeut Psykolog

Zoneterapeut Akupunktør Akut krisehjælp

Misbrugsafvænning

Sådan bliver du omfattet
Hvis du ønsker at blive omfattet af en sundhedsforsikring 
og få gavn af de mange fordele, skal du udfylde den vedlagte 
tilmeldingsblanket og sende den til os. 

Sådan bruger du forsikringen
Får du en sygdom eller en skade, som kræver undersøgel-
se eller behandling, anmelder du det nemt ved at udfylde en 
skadeanmeldelse på molholmforsikring.dk gennem vores 
selvbetjeningsplatform Mit Mølholm. 
Mit Mølholm tilgår du nemt og hurtigt på vores hjemmeside, 
hvorefter du logger ind med NemID.

Husk også at sikre din familie
Tegner du en sundhedsforsikring, kan du med fordel tegne 
samme dækning til din ægtefælle/samlever og dine børn.

Pris for din ægtefælle/samlever*:   kr. 3.199 ,-         

Har både du og din ægtefælle/samlever en forsikring hos 
Mølholm Forsikring, dækker vi automatisk alle jeres børn 
under 21 år. Dette gælder både ude- og hjemmeboende 
børn. Ønsker du udelukkende at få dækket dine børn under 
21 år, kan du tegne en børnedækning til 749 kr. helårligt pr. 
barn (indeks 2020). Tilmeldes flere børn, kan den samlede pris 
ikke overstige præmien for dækningen af en ægtefælle/
samlever.

For ægtefæller/samlevere og børn gælder, at undersøgelse 
og behandling af sygdomme og skader opstået før 
tilmeldingen, først er dækket efter 6 måneders forsikring. Har 
din familie haft sundhedsforsikring hos et andet selskab, kan 
den optjente anciennitet overføres og modregnes i karensen. 
Dog må der ikke være et slip i mellem de to forsikringer.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til dine muligheder med en sundhedsfor-
sikring, er du altid velkommen til at kontakte os på  tlf. 6520 
2120.

Produktark for denne forsikring finder du her: 
http://www.gjensidige.dk/ipid/molholm/behpri
For yderligere informationer om forsikringen henviser vi til 
vores forsikringsguide og forsikringsbetingelser

SUNDHEDSFORSIKRING
- via Frie

* Helårlig pris pr. person
Ekskl. statsafgift på 1,1 pct.

**Skader og sygdomme dækkes
i henhold til gældende
forsikringsbetingelser

Din pris *

3.199 ,-
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https://www.gjensidige.dk/ipid/molholm/behpri
https://www.molholmforsikring.dk/kundeservice/forsikringsguide
https://www.molholmforsikring.dk/kundeservice/downloadcenter


Mølholm Fors ikr ing  |   CVR- nr:  3 3 2 5 92 47 

L i l le  Tornbjerg Ve j  3 0  |   DK- 52 20 Odense SØ

molho lmfors ikr ing .dk  |   T l f .  65 20 2 1  20

Dansk f i l ia l  a f  Gjensid ige Fors ikr ing A SA ,  Norge

Tilmeld dig i dag

Tilmelding

For og efternavn

Cpr.nr. Tlf. nr. 

Gade/vej

Postnr. By

Medlem hos

Tilmelding af ægtefælle/samlever (udfyldes kun, hvis ægtefælle/samlever tilmeldes)

For og efternavn

Cpr.nr. Tlf. nr. 

Gade/vej

Postnr. By

Tilmelding af børn (udfyldes kun, hvis ægtefælle/samlever ikke tilmeldes)

For og efternavn

Cpr.nr.

For og efternavn

Cpr.nr.

For og efternavn

Cpr.nr.

Underskrifter (underskrift for ægtefælle/samlever udfyldes kun, hvis ægtefælle/samlever tilmeldes)

Dato Din underskrift

Dato Ægtefælle/samlever (hvis han/hun tilmeldes)

Jeg ønsker hermed at tegne en sundhedsforsikring via Mølholm Forsikring. Forsikringen tegnes på de vilkår, som er fastsat i 
Mølholm Forsikrings forsikringsbetingelser, og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til hovedforfald. 
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