Kære ___________
Jeg har tegnet en OK Familie360 forsikring, som hjælper vores familie hvis én af os bliver ramt af
en alvorlig sygdom og skal igennem et sygdomsforløb i det offentlige sygehusregi.
I tilfælde af alvorlig sygdom får vi en kontaktsygeplejerske til rådighed, der hjælper, guider og rådgiver
både inden, under og efter et alvorligt sygdomsforløb i det offentlige sygehusregi. Forsikringen er primært
en hjælp, til dén som måtte blive alvorligt syg, men hjælper derudover os alle i familien som pårørende.
Vores kontaktsygeplejerske bistår vores familie med f.eks.:
•
Kontakt til sygehuset som opfølgning på indkaldelse, herunder sikring af overholdelse af gældende
udrednings-/behandlingsgarantier
•
Forbereder os på mødet med sygehuset, undersøgelser og det videre behandlingsforløb
•
Vores kontaktsygeplejerske kan endda deltage ved lægesamtaler digitalt via telefonen, som vores
fagligt kompetente og uafhængige bisidder
•
Hjælp med at gennemgå lægejournaler og undersøgelsessvar fra hospitalet
•
Tager teten, rækker ud og kontakter os både når det er nødvendigt i forløbet - men også når det
bare handler om lidt ekstra tryghed og høre om vi har brug støtte
•
Binder trådene sammen mellem pensionskasser, forsikringsselskaber, kommune, foreninger mv. så
vi til fulde udnytter vores muligheder, rettigheder, refusionskrav osv.
•
Psykologisk rådgivning om håndtering af alvorlig sygdom, f.eks. sorg/krise
Forsikringen omfatter blandt andet følgende sygdomme:
•
Kræftsygdomme, der hører under det offentlige sundhedsvæsens ’pakkeforløb’
•
Kræftpakkeforløbene sikrer ensrettet udredning og behandling, særligt tilrettelagt efter udvalgte
kræftformer
•
Alzheimers/demens – fremadskridende hjernesygdom, som påvirker hukommelsen og evnen til at
fungere
•
Hjerneblødninger – blødning i hjernen
•
Blodprop
•
Aneurismer – udposning på pulsårer
•
Hjertesvigt
•
Hjerterytmeforstyrrelser, ICD - hjerterytmeforstyrrelse, som kræver indopereret hjertestarter
•
Whiplash-syndrom – kronisk piskesmæld
og 12 andre sygdomme
Forsikringen kan omfatte
•
bedsteforældre
•
os og alle vores børn
For at blive gratis omfattet af forsikringen, skal jeg tilmelde dig / jer med navn og cpr nr., som jeg derfor
skal have af dig / jer. Du / I skal også være indforstået med, at jeg må sende disse oplysninger til OK og
deres samarbejdspartnere, blandt andre Dansk Sundhedssikring.
Karenstid:
Der er 6 måneders karens for eksisterende sygdomme, skader og lidelser, som betyder at der ikke er
dækning i de første 6 måneder, hvis du bliver alvorligt syg af noget, som du kender til i dag. Det kan du
læse mere om i forsikringsbetingelsernes punkt 2.1, som du i øvrigt kan finde på
https://okforsikring.marshagency.dk/ under menuen ”Betingelser”.
Jeg håber at du vil tage imod tilbuddet, som ikke koster noget for dig.
Kærlig hilsen
…………………………..

