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Ændringer af forsikringsbetingelserne for 2014 

Hos Mølholm Forsikring har vi i 2014 endnu en gang forbedret dækningen af vores forsikringer. Du finder herunder en 

opsummering af de ændringer, som trådte i kraft pr. 1. januar 2014. For uddybende information om dækning og betingel-

ser henviser vi til vores forsikringsbetingelser på www.mølholm-forsikring.dk 

 

Karens for ansatteKarens for ansatteKarens for ansatteKarens for ansatte    

Der er fortsat ikke karens for ansatte. Samtidig forsvinder 3 måneders-reglen – jf., disse § i forsikringsbetingelserne 

for 2014: 

� § 1.3 Ansatte har ingen karens. (se § 1.3.1.) 

� § 1.3.1 Igangværende behandling og behandling som er planlagt dækkes dog ikke. 

 

Karens for ansattes ægtefælle/samleverKarens for ansattes ægtefælle/samleverKarens for ansattes ægtefælle/samleverKarens for ansattes ægtefælle/samlever    

Karensperioden for medforsikrede ægtefæller/samlevere og børn til ansatte, som er omfattet af en firmaaftale, er 

nedsat til 6 måneder.  Enkelte firmaer har dog indgået aftale om kollektiv børnedækning uden karens. Karensreg-

lerne for ansatte og børn under disse aftaler er ikke ændret. 

  

Karensperioden på alle private ordninger, herunder privatforsikredes ægtefælle/samlever og børn, bliver endvi-

dere pr. 1. juni 2014 også sat ned til 6 mdr.  

 

Udvidelser af dækningenUdvidelser af dækningenUdvidelser af dækningenUdvidelser af dækningen    

Med forsikringsbetingelserne for 2014 er dækningen på følgende områder ændret: 

� Rusmiddelafvænning dækkes  

� Behandling hos fodterapeut øges fra 4 til 6 behandlinger ved arbejdsrelaterede lidelser. 

� Hjemmehjælp udvides til også at omfatte hjælp til madindkøb og madlavning (§ 7.4). 

� Beløb hensat til hospice kan også bruges til terminal pleje i hjemmet. 

 

Præcisering af ukompliceret kræftPræcisering af ukompliceret kræftPræcisering af ukompliceret kræftPræcisering af ukompliceret kræft    

Sundhedsforsikringen dækker ukompliceret kræft, jf. § 6.5 (Behandlingsforsikring Fritid). I forsikringsbetingelserne 

for 2014 er det præciseret, hvilke former for ukompliceret kræft, den forsikrede kan få dækket. Det gælder: 

� Prostatacancer (blærehalskirtlen) 

� Livmoderhalskræft 

� Konisation (kegleoperationer vedr. livmoderen) 

� Fjernelse af livmoder 

� Fjernelse af æggestokke med kræft 

� Brystkæft 

� Malignt melanom, hudkræft (alvorlig) 

� Basalcellecarcinom, hudkræft (ikke alvorlig, kan ikke sprede sig) 

� Testikelkræft 

� Polypper i tarmene (som evt. er kræft) 

� Polypper i blæren 

� Knuder i skjoldbruskkirtlen 

� Knuder i nyrerne 

 

 

 

Yderligere information: Kontakt Mølholm Forsikring på telefon 6520 2120 eller infoinfoinfoinfo@behandlingsgaranti.dk@behandlingsgaranti.dk@behandlingsgaranti.dk@behandlingsgaranti.dk    
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