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Som pårørende har du nu mulighed for at give ekstra tryghed 
tilbage til dem, du holder af, fx dine forældre. Det kan være 
svært at give den ekstra hjælp i en travl hverdag, måske sær-
ligt, hvis I ikke bor i nærheden af hinanden.

Er du selv fyldt 70 år, har du selvfølgelig også mulighed for at 
købe forsikringspakken og passe godt på dig selv.

Pakken indeholder
Tryghed, hvis ulykken sker
Kommer du til skade, fx falder og brækker hoften, får du 
adgang til behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, zone-
terapeut, osteopat, akupunktør og kraniosakralterapeut. 
Ligesom du får udbetalt kontant erstatning, hvis ulykken 
viser sig at give varige mén. Behandling af tandskader er 
også dækket.

Ekstra hjælp og omsorg i hjemmet ved sygdom og ulykke
Bliver du syg eller indlagt på et hospital, får du ekstra omsorg 
i eget hjem, fx til rengøring eller pleje samt mulighed for 
transport til og fra planlagte behandlinger.

En bred sundhedspakke, der sikrer hurtig hjælp
Ved mistanke om sygdom får du hurtig adgang til undersø-
gelse på privathospital. Ligesom du får betalt medicin i op 
til 3 måneder, hvis der bliver stillet en diagnose. Du har også 
adgang til fysiske behandlinger hos specialister, fx fysiote-
rapeut, kiropraktor, osteopat, zoneterapeut, akupunktør og 
kraniosakralterapeut.

Senior Omsorg inkluderer Tryg Lægehotline, der giver dig 
gratis adgang til videokonsultation med en læge på hverdage 
fra kl. 8-22 samt weekend/helligdage fra kl. 9-17.

Og du eller din pårørende har fri adgang til Tryg Vejviser – en 
telefonisk rådgivning, der hjælper og vejleder til, hvordan du 
bedst navigerer i det offentlige sundhedssystem, hvis du skal 
i behandling efter en diagnose er stillet.

Senior Omsorg er en særlig forsikring til personer over 70 år. 

Sundhed

• Undersøgelser

• Medicin

• Fysiske behandlinger

• Tryg Lægehotline

• Tryg Vejviser

Omsorg

• Hospitalskompensation

• Hjemmehjælp/hjemmepleje

• Rengøringshjælp

• Transport til og fra behandlinger

Ulykke

• Genoptræning

 Sum: 500.000 kr.

 Méngrad: Fra 5 %

• Fysiske behandlinger

• Psykologhjælp

• Tandskade
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Tilvalgsmuligheder
Strakserstatning – udbetaler et engangsbeløb på 12.000 kr., 
hvis du ved en ulykke får knoglebrud eller skade i korsbånd 
eller akillessene.

Tandbehandling - dækker en andel af dine udgifter til 
behandling hos tandlægen, hvis du fx får huller i tænderne 
eller tandkødsbetændelse. Dækningen skal være købt inden, 
du fylder 75 år, og den har ingen aldersmæssig udløb.

Summen på varigt mén kan ændres.

Attraktiv pris
Senior Omsorg er en enkel forsikringspakke til en attraktiv 
pris. Prisen afhænger primært af din alder og koster i gen-
nemsnit 190 kr. om måneden.

Du er altid velkommen til at kontakte os
Har du spørgsmål om forsikringen, eller har du behov for 
mere information, er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 33 91 66 88 eller ved at skrive til kundeservice på
ks@fdmforsikring.dk . 

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om Senior Omsorg.

Læs altid også produktinformation – Personforsikring. I tilfælde af skader, er det 

de fuldstændige betingelser, der er gældende. Forsikringsbetingelserne sendes 

sammen med policen. Forsikringsbetingelser og produktinformation kan også ses 

på fdm.dk/forsikring
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