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Aftale om Online lægehjælp 
 
LB Forsikring tilbyder i en tidsbegrænset periode at betale for, at du, der har en aktiv rejse- eller ulykkes-
forsikring hos LB Forsikring, kan få adgang til konsultationer hos en speciallæge i almen medicin gen-
nem Hejdoktor.dk. Aftalen om adgang til Hejdoktor.dk indgås direkte mellem dig og Hejdoktor.dk. LB 
Forsikrings forpligtelse består alene i at betale for ydelsen i den tidsbegrænsede periode.  
 
Hvem er omfattet? 
Har du en aktiv rejseforsikring vil muligheden for Online lægehjælp gælder alle de, der er sikret på din 
rejseforsikring. Det står i vilkårene for din rejseforsikring, hvem der er sikret. 
 
Har du en aktiv ulykkesforsikring, vil muligheden for adgang til Hejdoktor.dk gælde for dig og din ægte-
fælle/samlever samt jeres hjemmeboende børn. Har du købt en ulykkesforsikring for et udeboende barn, 
vil muligheden for adgang til Hejdoktor.dk også gælde for dette barn. 
 
Aftalen om Online lægehjælp løber i en begrænset periode 
LB Forsikring tilbyder Online lægehjælp fra den 25. november 2022 og senest frem til den 31. oktober 
2025, hvor aftalen om Online lægehjælp stopper uden varsel.  
 
LB Forsikring kan dog til hver en tid udtræde af aftalen om Online lægehjælp med 30 dages varsel til ud-
gangen af en måned. Stopper din rejseforsikring og/eller ulykkesforsikring, vil aftalen om Online læge-
hjælp ophøre straks. Stopper aftalen om Online lægehjælp, vil din aftale med Hejdoktor.dk automatisk 
bortfalde. 
 
Persondata 
Når du anvender Online lægehjælp, er Hejdoktor.dk dataansvarlig, og dine data vil ikke blive delt med 
LB Forsikring. LB Forsikring vil dog få besked om, hvem der har oprettet sig hos Hejdoktor.dk, fordi op-
rettelse forudsætter en aktiv rejse- eller ulykkesforsikring. LB Forsikring behandler oplysningen om op-
rettelse hos Hejdoktor.dk efter persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kon-
trakt). Oplysningen slettes, så snart LB Forsikring ikke længere har et legitimt formål til at behandle op-
lysningen. Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvordan LB Forsikrings databeskyttelsesrådgiver 
(DPO) kan kontaktes om LB Forsikrings privatlivspolitik, som du finder her: https://www.lbforsik-
ring.dk/personoplysninger. 
 
Du kan læse mere om, hvordan Hejdoktor.dk anvender dine data i Hejdoktor.dk’s privatlivspolitik på 
https://www.hejdoktor.dk/privatlivspolitik/. 
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