
 
 

Sygeforsikring 
  
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 Selskab: Sygeforsikringen "danmark", GS, Danmark    FT-nr.: 51706    Produkt: Basis-Sygeforsikring 
 

For fuldstændig information om forsikringen henvises til policen og de generelle forsikringsbetingelser.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
En forsikring til alle, der ikke har brug for "danmark"s tilskud lige nu, men ønsker at sikre sig retten til at få tilskud engang i 
fremtiden.  Medlemskabet af Basis-Sygeforsikring giver mulighed for gruppeskift, når blot man har haft Basis-Sygeforsikring 
i mindst 12 måneder. 

 

Hvad dækker den? 
Basis-Sygeforsikring er et hvilende medlemskab, og 
der er derfor ingen dækning. Efter medlemskab af 
gruppen i 12 måneder gives ret til at skifte til anden 
gruppe. 

 
Tilvalgsdækninger 
+ Rejseforsikringer, Udvidede rejseforsikringer og 

afbestillingsforsikringer 
+ VKS (Visse Kritiske Sygdomme) 
+ Børneforsikringer 

 
(Se særskilt dokument med oplysninger om 
forsikringsprodukterne). 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
Basis-Sygeforsikring er et hvilende medlemskab, og 
der er derfor ingen dækning.  

 

 

 

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 
Basis-Sygeforsikring er et hvilende medlemskab, og 
der er derfor ingen dækning. 
 
 

 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
Forpligtelser ved aftalens begyndelse 
- Afgive af korrekte og fyldestgørende oplysninger ved indmeldelse 

Forpligtelser i løbet af aftalens varighed 
- Betale kontingent rettidigt (se nedenfor) 
- Oplyse bopælsadresse, hvis du bor i udlandet eller har beskyttet adresse 
- Oplyse gyldig e-mailadresse, medmindre du er fritaget for at modtage digital post fra "danmark" 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
Kontingentet betales forud og kan efter aftale med "danmark" betales hel-, halv- eller kvartårligt. Hvis medlemmet kun 
midlertidigt har bopæl i Danmark, betales altid 12 måneder forud. Hovedforfaldsdag er den 1. januar.  

Kontingentet opkræves enten via Betalingsservice eller digitalt. Hvis policen ikke er tilmeldt Betalingsservice, sendes en 
digital opkrævning som en besked, der kan læses ved at logge på sygeforsikring.dk. Beskeden indeholder FIK-nummer, 
der kan bruges til at betale via netbank. Alternativt kan der betales online direkte fra "danmark"s selvbetjening via log ind 
på sygeforsikring.dk. 

Første kontingent forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og skal være betalt senest 14 dage herefter. Betales 
første kontingent ikke inden denne frist, bortfalder forsikringen. 

Senere kontingenter skal betales senest på det tidspunkt, der fremgår af opkrævningen. Hvis kontingentet ikke betales 
rettidigt, vil "danmark" fremsende en rykkerskrivelse. "danmark" kan opkræve gebyr for rykkerskrivelser til 
medlemmerne. Hvis kontingentet ikke betales, kan "danmark" opsige forsikringsaftalen, så aftalen ophører, hvis 
kontingentet ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Opsigelsen kan dog tidligst ske 14 dage efter afsendelse af 
rykkerskrivelsen. 

 

 

Hvor er jeg dækket? 
Basis-Sygeforsikring er et hvilende medlemskab, og der er derfor ingen dækning.  



Sygeforsikringen "danmark", Palægade 5, 1261 København K, telefon 7010 9070, www.sygeforsikring.dk, CVR-nr. 22656511 

 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft fra ansøgningen er modtaget i "danmark", dog under forudsætning af, at man opfylder 
optagelseskravene. 

For optagelse af tidligere medlemmer gælder særlige regler.  

Skift fra en gruppe til en anden kan kun ske én gang inden for 12 måneder og tidligst 1 år efter indmeldelsen. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Udmeldelse af "danmark" og dermed ophør af forsikringen kan ske med 30 dages skriftligt varsel. 

Udmeldelse/opsigelse i de første 12 måneder kan dog kun ske mod betaling af et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af 
gebyroversigten på sygeforsikring.dk. 

 

http://www.sygeforsikring.dk/
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