Hurtig adgang til undersøgelse og behandling via
Landbrug & Fødevarers aftale om sundhedsforsikring
Undgå ventetid

Sådan bruger du sundhedsforsikringen

Bliver du syg eller kommer til skade, får du hurtigt hjælp
på et privathospital i vores store kvalitetssikrede netværk i
Norden og Tyskland. Du skal med andre ord ikke gå og vente
på at komme til undersøgelse eller i behandling. Sundhedsforsikringen dækker 24 timer i døgnet – så er du sikret både
på arbejde og i fritiden.

Gå til din egen læge
Du skal starte med at kontakte din egen læge. Hvis du har
behov for forundersøgelse eller behandling, vil din læge
give dig en henvisning. Den skal vi bruge til at kunne hjælpe
dig bedst muligt. Det er en god idé at få din egen kopi af
henvisningen, da du kan få brug for at vise den senere. Der
er nogle få behandlingsområder, hvor du ikke behøver en
henvisning. Dem finder du i forsikringsbetingelserne eller
på www.tryg.dk.

StressStop-linjen
Med sundhedsforsikringen får du mulighed for at ringe til
StressStop-linjen, hvor du kan få vejledning om håndtering
af stress. Vores stressvejledere kan fx fortælle om de symptomer og signaler, der er typiske for stress. Det betyder, at
du kan blive bedre til at forudse og håndtere stress – enten i
forhold til dig selv eller en kollega. Din familie kan også ringe
og få vejledning, hvis de har brug for hjælp til at støtte dig.

Din familie kan også være med
Det er en god ide at sundhedsforsikre hele familien. Derfor
får du mulighed for at købe sundhedsforsikringer til din
ægtefælle/samlever og dine børn til specielle priser. Udfyld
blanketten og send den til os. Så hører du fra os hurtigst
muligt.

Kontakt Tryg
Når du har henvisningen, kontakter du os på 70 11 20 20
eller på sundhed@tryg.dk. Vores sundhedsafdeling sidder
klar til at hjælpe dig alle hverdage mellem kl. 8.00 og 17.00.
Ringer du på et andet tidspunkt, tager vores Alarmcentral
imod besked. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Bliv undersøgt/behandlet
Vi sætter den relevante forundersøgelse/behandling i gang
med det samme inden for vores kvalitetssikrede netværk.
Herefter har vi løbende kontakt til behandlingsstedet, så du
behøver ikke holde os ajour.
Akut behov for hjælp
Hvis du har brug for lægelig behandling her og nu, skal du
ringe til 112 eller tage til skadestuen.
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Fakta om
Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringen k ommer hele vejen rundt

Fordelagtig medlemspris helårligt

Sundhedsforsikringen kan hjælpe dig på en lang række
områder. Du finder de præcise dækninger i din dækningsoversigt og i forsikringsbetingelserne.

Landmand/medarbejdere* 1.263 kr.
Ægtefælle/samlever
1.528 kr.
Alle børn under 21 år
500 kr.

Grunddækning
• Forundersøgelse
• Operation
• Genoptræning
• Efterkontrol
• Second opinion
• Smerteudredning
• Allergiudredning
• Liggende transport
• Medicin under indlæggelse
• Psykiater
• Akut krisehjælp hele døgnet

*medarbejdende ægtefælle jfr. kildeskattelovens § 25A"

Der pålægges en skadeforsikringsafgift til staten på 1,1 % af
præmien samt gebyr til opkrævning.

Skatteregler
På samme måde som andre personalegoder, skal sundhedsforsikringen, som udgangspunkt beskattes. Arbejdsgiver har
pligt til at sørge for beskatning af medarbejderen og afregning af arbejdsmarkedsbidrag via eIndkomst.
Fordelingen er; 30% er skattefrit og 70% er skattepligtigt.

Fysiske behandlinger
Fysioterapi/kiropraktik/akupunktur/zoneterapi.
Sammenlagt 12 behandlinger pr. år. Fx ved:
• Skuldersmerter
• Rygsmerter
• Knæsmerter

OBS der kan ikke gives skattefradrag til selvstændige, idet
SKAT ikke betragter forsikringsforholdet som arbejdsgiverbetalt.

Psykologhjælp
Sammenlagt 12 behandlinger pr. år. Fx ved:
• Stress
• Depression
• Personlig krise

På lf.dk/medlemstilbud kan du udskrive en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og sende til:

Udvidet hjælp
• Transport/ledsagertransport
• Hjemmehjælp/-service
• Rekreation
• Medicin efter indlæggelse
• Diætist ved svær overvægt
Forsikringen dækker fx ikke udgifter til:
• Graviditet, fødsel og efterbehandling
• Kosmetiske operationer eller synskorrektioner
• Organtransplantation eller dialysebehandling
Der kan i øvrigt være forhold omkring forudbestående lidelser og kroniske sygdomme, som ikke er dækket.
En fyldestgørende liste over, hvad forsikringen ikke dækker,
fremgår af dine forsikringsbetingelser.
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Tilmelding
Det er nemt at købe Sundhedsforsikringen.

Landbrug og Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3,
1609 København V.
Mrk. ”Sundhedsforsikring”
Du kan også ringe til Tryg på 87 25 92 10 og tale med Kundecenter Landbrug.
Tryg skal ikke have helbredsoplysninger i forbindelse med
tilmelding.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om sundhedsforsikringen. I tilfælde af
skader, er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der gælder. Forsikringsbetingelserne
følger med policen. Du kan finde dem under sundhedsforsikring på tryg.dk.

