Sundhedsforsikring
- Senior
Genvej til hurtig behandling

Lidt flere fordele for dig

Hos Betri tror vi på, at tryghed i hverdagen ikke kun handler
om at være rask. Det handler også om at vide, at man er
sikret hurtig behandling, hvis man bliver syg eller kommer til
skade. Betri Senior er en genvej til hurtig undersøgelse og
behandling for dig over 60 år, som vil bevare et aktivt og
sundt liv.

Når du tegner Betri Senior, er der intet krav om
helbredsoplysninger ved tilmelding – alle omfattes på lige fod.

I denne brochure finder du information om, hvordan du let og
enkelt tegner Betri Senior - for både dig og din ægtefælle/
samlever.

Samtidig stiller vi altid vores sundhedsfaglige ekspertise til din
rådighed, da alle anmeldelser vurderes af vores erfarne
sundhedsfaglige skadebehandlere. Ligeledes kan du søge om
behandling for alkohol-, rusmiddel- og medicinmisbrug. Betri
Senior giver efter godkendt anmeldelse adgang til
undersøgelse og behandling hos bl.a.:
Speciallæge

Fysioterapeut

Psykiater

Hurtig adgang til speciallæge

Zoneterapeut

Fodterapeut

Massør

Hurtig undersøgelse og behandling er første skridt på vejen
tilbage til en aktiv hverdag.

Kiropraktor

Psykolog

Ergoterapeut

Akupunktør

Diætist

Med Betri Senior garanterer vi, at du senest 10 hverdage efter
godkendt skadeanmeldelse har været til din første
undersøgelse eller behandling hos en speciallæge i vores
landsdækkende behandlernetværk bestående af kvalitetssikrede privathospitaler og privatklinikker omfattende
Færøerne og Danmark.

Sådan tilmelder du dig

God dækning

Transportdæknng

Du tilmelder dig Betri Senior ved at udfylde og indsende
tilmeldingsblanketten på næste side. Din pris for Betri Senior
finder du i skemaet herunder. Præmien afhænger af din alder,
og af om du allerede har en behandlingsforsikring, tegnet hos
Betri, før du fyldte 60 år.

Betri Senior dækker skader og sygdomme opstået efter
tilmelding, og som kræver undersøgelse og behandling hos en
speciallæge eller professionel behandler.
Efter 6 måneder dækker forsikringen også sygdomme og
skader, som er opstået før tilmelding*.

Du kan med fordel tegne transportdækning og få dækket dine
rejseudgifter i forbindelse med godkendt behandling eller
udredning på et behandlingssted i Danmark (tur/retur).
Ønsker du at tegne transportdækning, er prisen kun 1.000 kr.
helårligt (indeks 2021). Sæt kryds i feltet på tilmeldingsblanketten, hvis du ønsker at tegne transportdækning.

Har du inden tilmeldingen til Betri Senior haft sundhedsforsikring hos os eller et andet selskab, modregner vi din
anciennitet i karensen. Der må dog ikke være et slip imellem
de to forsikringer.

*Skader og sygdomme dækkes altid i henhold til
gældende forsikringsbetingelser.
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Priser (Præmien reguleres den dag, du fylder 66/70/76/80/86 år)
Alder

Indtrådt før 60 år

Indtrådt efter 60 år

60 - 65 år

2.956 kr.

4.999 kr.

66 - 69 år

2.956 kr.

5.999 kr.

70 - 75 år

6.999 kr.

6.999 kr.

76 - 79 år

9.999 kr.

9.999 kr.

80 - 85 år

11.999 kr.

11.999 kr.

86 år og opefter

13.999 kr.

13.999 kr.

Så let får du hjælp
– hvis du bliver syg eller kommer til skade
Får du brug for undersøgelse og behandling, er hjælpen altid lige
ved hånden.
Din forsikring tegnes hos Betri, men administreres af Gjensidige,
hvorfor dine skadeanmeldelser går direkte gennem Gjensidige. På
Min side, som du finder på gjensidige.dk, udfylder du let og hurtigt
din skadeanmeldelse.
Har du brug for rådgivning om dækningen af din skade, sidder vi
også klar til at hjælpe dig.
Inden du kontakter os, skal du i de fleste tilfælde indhente en
lægehenvisning på dit behov for behandling. Den får du hos din
egen læge.
På Gjensidiges hjemmeside kan du læse mere om hvilke
behandlingstyper, som kræver lægehenvisning.
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Har du spørgsmål til enten dækning, skadeanmeldelse eller
lignende, er du altid velkommen til at kontakte Gjensidige på
+45 7010 9009, da Gjensidige varetager skadebehandlingen for
Betri Pensjón P/F.
Produktark for denne forsikring finder du her. For yderligere
informationer om forsikringen henviser vi til vores
forsikringsbetingelser

Betri Pensjón P/F
Kongabrúgvin | 1 10 Tórshavn
Tl f. 348 700 | www.betri.fo
V- tal : 563609
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Indhent ved behov henvisning
på din skade, sygdom eller
lidelse hos egen læge

Udfyld en skadeanmeldelse på
Min side på Gjensidiges
hjemmeside gjensidige.dk

Du hører fra os indenfor 1-2
arbejdsdage, og svaret finder
du på Min side

Tilmelding
Oplysninger om forsikringstager
For- og efternavn:
P-tal:

Tlf. nr.:

E-mailadresse:
Gade/vej:
Postnr.:

By:

Ønsker du at tegne transportdækning? (1000 kr.) (sæt kryds)

Når du har udfyldt blanketten, beder vi dig underskrive, indscanne og sende den til os via dette link:
https://sundhed-kontakt.gjensidige.dk/
Du vælger ”Mig som kunde” og angiver ”Andet” som årsag til kontakt.
Husk at tilføje din mailadresse, da vi ikke kan tilmelde dig uden.
NB: Tilmelding sker pr. førstkommende 1. i måneden, efter Gjensidige har registreret din blanket.

P-tal-samtykke
Jeg giver hermed samtykke til, at Gjensidige må behandle mit P-tal til brug for entydig identifikation af mig. Du kan når som
helst tilbagekalde dit samtykke på Min side eller ved at kontakte Gjensidige Forsikring. Se hvordan i vores privatlivspolitik, som
du finder på gjensidige.dk, hvor du også kan læse mere om vores behandling af personoplysninger.
Jeg giver mit P-tal-samtykke (sæt kryds):

Mere information
Vi har brug for dit samtykke til “Behandling af mit P-tal” for at kunne forsikre netop dig. Svarer du “Ja”, er vi sikre på, at du er
den rigtige person, vi forsikrer.

Gjensidige
Med Gjensidige mener vi Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA Norge herunder Gjensidige-ejede brands
som Gouda Rejseforsikring og Byggeriets Forsikringsservice.

Underskrift
Dato:

Underskrift:

Dato:

Ægtefælle/samlever (hvis han/hun tilmeldes):
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