ANSØGNING OM FORHÅNDSTILSAGN
ERHVERVSREJSEFORSIKRING
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Rejsens varighed

Med henvisning til de nærmere regler for kroniske og eksisterende sygdomme, se venligt næste side.
UDFYLDES AF FORSIKRINGSSØGENDES LÆGE
Diagnose
Hvornår blev lidelsen konstateret?
Ja

Har lidelsen givet anledning til kirurgisk behandling?

Nej

Hvis ja, hvilket indgreb, hvor og hvornår?
Har lidelsen givet anledning til indlæggelse på hospital inden for de sidste
Ja
Nej
2 måneder før afrejsen fra Danmark?
Hvis ja, angiv dato for indlæggelse samt hvor og hvor længe patienten var indlagt?

Har der været ændringer i den medicinske behandling inden for de sidste
Ja
Nej
2 måneder før afrejsen fra Danmark?
Hvis ja, hvilke ændringer?
Er der sket en forværring af lidelsen, som har medført lægebesøg ud over almindelig kontrol
Ja
Nej
inden for de sidste 2 måneder før afrejsen fra Danmark?
Hvis ja, hvilken forværring?
Er der planlagt undersøgelser eller behandling?

Ja

Nej

Hvis ja, angiv dato

Hvis ja, angiv undersøgelser eller behandling
Dato

/

20

Lægens underskrift

Jeg giver samtykke til, at Europæiske kan indhente oplysninger om mine helbredsforhold. Der kan indhentes oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig vurdering af
den forsikringsmæssige risko. Samtykket omfatter alene helbredsoplysninger forud for det tidspunkt, hvor Europæiske har accepteret den ønskede forsikring. Når supplerende helbredsoplysninger afgives af læger, anvendes en nærmere aftalt erklæring, som kan suppleres med kopi eller uddrag af relevant journalmateriale, hvis forsikringsselskabet ønsker det.
Oplysningerne kan indhentes hos autoriserede sundhedspersoner, sygehuse og sundhedsmæssige institutioner, hos offentlige myndigheder samt hos andre forsikringsselskaber og pensionskasser. Andre forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsskadestyrelsen samt andre autoriserede sundhedspersoner, der involveres i sagens behandling,
kan gøres bekendt med de indhentede oplysninger.
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SPECIELLE REGLER FOR SYGEDÆKNING
Dækning for kroniske og eksisterende sygdomme
En rejseforsikring i erhvervsøjemed dækker som udgangspunkt kroniske og eksisterende sygdomme i samme omfang og med
samme begrænsninger som akut opståede sygdomme.Ved akut opstået sygdom forstås en nyopstået sygdom, eller en begrundet
mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en eksisterende eller stabil kronisk sygdom.
Der er dog følgende undtagelser:
Udgifter til uventet forværring af en eksisterende eller kronisk sygdom er ikke dækket, hvis lidelsen inden for de sidste 2 måneder
op til afrejsen har medført:
• Hospitalsindlæggelse
• Ændret medicinering eller
• Vurdering/behandling hos læge undenfor almindelig kontrol

Forhåndstilsagn
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kroniske eller eksisterende lidelse er dækket, kan du anmode om et skriftligt forhåndstilsagn.
Du skal indsende lægeoplysninger til Europæiske senest 10-12 dage før afrejsen stilet til "Lægekonsulenten".
Det koster ikke noget at anmode om et forhåndstilsagn, men du skal selv betale honorar til din egen læge.

24 timers lægevagt
Med en rejseforsikring kan du få lægelig rådgivning om f.eks. sundhedsforhold og vaccinationer før rejsen. Under rejsen kan du ringe
til Europæiskes danske lægevagt 24 timer i døgnet.
Klik ind på www.europaeiske.dk eller ring 70 10 60 30 for at høre mere.

For en fuldstændig beskrivelse af dækningsomfang, begrænsninger og undtagelser henvises til de gældende forsikringsbetingelser.
Find dem på Europæiskes hjemmeside eller ved henvendelse til Europæiske.
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