
                                    Mølholm Sundhedsforsikring 

DÆKNINGSOMFANG Mølholm 

Kerneområdet

Indlæggelse operation Ja Misbrugsafvænning alkohol Ja - op til 85.000 kr. pr. behandlingsforløb

Ambulant speciallægebehandling Ja Misbrugsafvænning andet misbrug
Ja - medicinmisbrug og ludomani op til  

85.000 kr. pr. behandlingsforløb

Konsultation/forundersøgelser Ja Supplerende dækninger

Kræft og hjertesygdomme

Ja - forundersøgelse + evt. beh, hvis 

muligt privat.

Kun simpel kræft

Transportudgifter

Ja - hvis transport over 25 km. Ingen 

betingelser ellers (Danmark Grønland & 

Færøerne)

Medicinsk efterbehandling Ja - i op til 12 måneder Sportsrisiko (farlig sport) Ja - incl. professionel sport

Efterkontrol Ja - i op til 12 måneder Zoneterapi
Ja - dækning i op til 6 måneder, dog max. 8 

behandlinger

Genoptræning Ja - i op til 12 måneder Akupunktur
Ja - dækning i op til 6 måneder, dog max. 10 

behandlinger

Hjælpemidler Ja - som led i behandlingen Diætist
Ja 

(BMI < 17 eller > 32,5)

Dækning af præeksisterende lidelser
Ja - efter 1 år uanset symptomer i 

perioden
Rekreation/kurophold Ja - op til 50.000 kr.

Dækkes kroniske sygdomme opstået i 

forsikringsperioden

Ja

dog alene for 10 fysioterapi- og 

kiropraktorbehandlinger pr. år (Max. 5 

år)

Hjemmesygepleje Ja - i forbindelse medbehandling/operation

Dækkes kroniske lidelser opstået før 

forsikringsperioden

Ja - efter 1 år

dog alene for 10 fysioterapi- og 

kiropraktorbehandlinger pr. år (Max 5. 

år)

Hjemmehjælp i øvrigt Ja - speciallægeordineret

Dækkes følgesygdomme fra kroniske 

lidelser, hvis kronisk lidelse er opstået 

i forsikringsperioden

Ja Second opinion på speciallægebehandling Ja

Dækkes følgesygdomme fra kroniske 

lidelser, hvis kronisk lidelse er opstået 

før forsikringsperioden

Ja - efter 1 år Meddækning af familien

Anciennitet overføres ved leverandørskifte / jobskifte Ja
Kan ægtefælle/samlever medforsikres 

på frivillig basis 
Ja 

Behandling i Danmark Ja - frit valg i Mølholm´s netværk Helbredsoplysninger, ægtefælle/samlever Nej

Behandling i Skandinavien og Tyskland
Ja - efter aftale 

dog max. 125% af pris i DK
Vilkår ægtefælle/samlever Samme vilkår

Behandlingsgaranti

Behandling er iværksat inden for 10 

arbejdsdage

Gælder kun Mølholm´s eget netværk

Kollektiv børnedækning Ja - er muligt

Erstatning, såfremt garanti ikke overholdes10% af behandlingens pris pr. dag Frivillig børnedækning Ja - gratis ved 2 forsikrede

Helbredsoplysninger, medarbejdere Nej Hvilke børn er/kan omfattes af forsikringen Alle børn under 21 år uanset bopæl

                                                                Ambulant fysioterapi & kiropraktik, psykologhjælp og misbrug Service

Ambulant fysioterapi
Ja - i op til 6 måneder, op til 10 

behandlinger bevilges ad gangen 
Skriftlig skadesanmeldelse Ja

Ambulant kiropraktik
Ja - i op til 6 måneder, op til 10 

behandlinger bevilges ad gangen 
24 timers skadesservice Nej - dog på krisehjælp 

Psykologhjælp
Ja - ubegrænset dækning i Mølholms 

eget netværk

Ansvarstid ved fratrædelse (for skade, 

hvor behandling er på begyndt i 

forsikringsperioden

Ved leverandørskifte dækkes der i 3 måneder 

ellers dækkes der i 6 måneder

Psykiatrisk behandling
Ja - ubegrænset dækning i Mølholms 

eget netværk
Fortsættelsesforsikring

Ja - på uforandrede betingelser og til 2.495 kr. 

årligt (over 60 år koster den 2.695 kr.)

Krisehjælp Ja - varetages af Falck Healthcare Forsikringssum 1.800.000 kr. pr. år


