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14. august 2009
Et nyt tilbud: Behandlingsforsikring (sundheds/hospitalsforsikring)
Der tales meget om sundhed og behandling af diverse sygdomme i disse år. Nye behandlingsformer
og større fokus på ”et godt liv” har sat det offentlige behandlingssystem under pres. Ventetider er
fortsat et problem, som rammer mange.
Ved at tegne en behandlingsforsikring kan man springe ventelisten over til behandling af diverse
sygdomme, og i stedet blive behandlet på privat hospital. Dette er der er der flere og flere
virksomheder, der ønsker at benytte sig af.
Willis har i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening gennemført en sammenligning på
behandlingsforsikringer på det danske forsikringsmarked til medlemmer af Den Danske
Dyrlægeforening.
Vi har i fællesskab fundet, at Mølholm Forsikring A/S udbyder den mest attraktive forsikring – både
mht. betingelser og pris.
Vedlagt er en brochure, som beskriver hvad behandlingsforsikringen går ud på m.m.
Prisen er kr. 1.325 pr. ansat pr. år.
Såfremt I måtte ønske at tage imod tilbuddet på behandlingsforsikringen, bedes I udfylde
nedennævnte skema og faxe/sende/maile det retur hertil. Fax. nr. 88 13 94 27.
Virksomhedens navn og cvr.nr.
Adresse, postnr. og by
Kontaktperson, Tlf. nr./mailadresse
Antal ansatte
Herefter vil vi sende en begæring til Mølholm Forsikring A/S, som vil fremsende en kontrakt til jer til
jeres underskrivelse, herudover skal I oplyse navne og adresser (ingen helbredsoplysninger) over de
ansatte, som skal omfattes af forsikringen. Når Mølholm Forsikring har modtaget dette, vil forsikringen
være i kraft pr. førstkommende 1. i en måned.
Er der spørgsmål til ovennævnte, er I naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen

Dorte Jaquet
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