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Tillæg til forsikringsbetingelser for  
AP Sundhedsforsikring Erhverv og Fritid   
 

Særligt for medarbejdere omfattet af obligatorisk firmapensionsaftale med obligatorisk AP 

Sundhedsforsikring, og som er omfattet af overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening 

og henholdsvis Forsikringsforbundet og Finansforbundet.  

(Version 2021.05.01)  

  

§ 1. Generelt  
 
Stk. 1. Forsikringen er oprettet i AP Pension 
livsforsikringsaktieselskab, CVR-nr. 18530899.   
 
Stk. 2. Uanset de almindelige forsikringsbetingelser 
er forsikringen udvidet til at dække 
minimumskravene til sundhedsforsikring i 
overenskomsterne mellem Finanssektorens 
Arbejdsgiverforening og henholdsvis 
Forsikringsforbundet og Finansforbundet. 
 
Stk. 3. Dette tillæg finder anvendelse på 
obligatoriske AP Sundhedsforsikring oprettet som en 
del af en obligatorisk firmapensionsaftale omfattet af 
en overenskomst som nævnt i stk. 1. 
 
Stk. 4. Dette tillæg til forsikringsbetingelserne 
gælder som et supplement til de almindelige 
forsikringsbetingelser og finder anvendelse i de 
tilfælde, hvor nedenstående betingelser giver 
forsikrede en bedre forsikringsdækning end i de 
almindelige forsikringsbetingelser. I modsat fald 
finder de almindelige forsikringsbetingelser 
anvendelse.  
 

§ 2. Dækning udover de almindelige 

forsikringsbetingelser 
 
Stk. 1. Dækning ved kroniske sygdomme eller 
følgesygdomme efter kroniske sygdomme 
diagnosticeret inden forsikringen trådte i kraft 
 
Kroniske sygdomme eller følgesygdomme efter 
kroniske sygdomme, som defineret i de almindelige 

forsikringsbetingelser, der er diagnosticeret, inden 
forsikringen trådte i kraft, er omfattet af en 
karensperiode de første 24 måneder efter oprettelse 
af forsikringen. I den periode dækker forsikringen 
ikke udgifter til behandling af disse lidelser. 
 
Stk. 2. Dækning ved psykiske lidelser 
 
Der ses bort fra de almindelige betingelsers 
angivelse af maksimale antal konsultationer inden 
for en vis tidsramme vedrørende behandling af 
psykiske lidelser. 
 
Stk. 3. Dækning for udstationerede medarbejdere 
 
For udstationerede medarbejdere ses der bort fra 
bopælskravet i de almindelige forsikringsbetingelser. 
 
Stk. 4. Frit sygehusvalg 
 
For behandlinger, der skal foregå på et sygehus, er 
der ret til frit sygehusvalg i de nordiske lande samt i 
Tyskland. 
 
Stk. 5. Øvrige rettigheder efter overenskomst 
 
Uanset de almindelige forsikringsbetingelser er 
forsikringen udvidet til at dække minimumskravene 
til sundhedsforsikring i overenskomsterne mellem 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening og 
henholdsvis Forsikringsforbundet og 
Finansforbundet. 
 
 

 


