Ledernes Sundhedsforsikring
Ordforklaringer
Her kan du læse forklaringer på de mest benyttede ord i forbindelse med Ledernes
Sundhedsforsikring.
Administrationsgebyr
For at sikre at de medlemmer, der ikke tegner Ledernes Sundhedsforsikring, ikke indirekte betaler
for de medlemmer, der tegner Ledernes Sundhedsforsikring via kontingentet, så opkræves et
administrationsgebyr på 4 kroner per måned.
Certifikat
Certifikatet er en skriftlig aftale mellem et forsikringsselskab og en kunde om, at selskabet yder
erstatning, hvis visse begivenheder indtræder. Certifikatet og forsikringsbetingelserne er det
juridiske grundlag, som afgør om der kan udbetales forsikring. Certifikatet bekræfter den specifikke
dækning, der er valgt.
Codan
Codan er det forsikringsselskab som Ledernes Hovedorganisation samarbejder med og som står
bag Sundhedsforsikringen. Det er således Codan, som dækker udgifterne til de behandlinger, som
er dækket af forsikringen. Du kan læse mere om Codan på www.codan.dk
Ikrafttrædelsesdato
Ikrafttrædelsesdatoen er den dag forsikringen træder i kraft og regnes fra den efterfølgende første i
måneden fra tegningstidspunktet. F.eks. tegner du forsikringen den 19. januar er
ikrafttrædelsesdatoen den 1. februar.
Karensperiode
I de første seks måneder forsikrede er omfattet af forsikringen ydes der ikke erstatning for
sygdomme eller følger af sygdomme der direkte eller indirekte har sammenhæng men en tilstand
der er indtrådt inden forsikrede blev omfattet af forsikringen. Karensperioden starter fra
ikrafttrædelsesdatoen.
Ledernes Hovedorganisation
Ledernes Hovedorganisation tæller over 91.000 medlemmer, som vi servicerer fra hovedkontoret i
København. Vi er udelukkende bemandet med professionelt personale, og her er ingen politisk
ansatte tillidsfolk - organisationens adelsmærke er hurtig og professionel hjælp til alle medlemmer
uanset problemets kompleksitet, og uanset om medlemmerne henvender sig per brev, e-mail,
telefon, telefax eller personligt.
For at blive medlem af Ledernes Hovedorganisation kræver det, at du er leder, kommende leder
eller særligt betroet medarbejder.
Medlemskontingentet hører til landets billigste. Medlemskab af Ledernes Hovedorganisation og Akasse koster 1.387 kr. pr. kvartal (uden efterløn).
Præmie
Det beløb, som du skal betale årligt for Sundhedsforsikringen. Præmien betales dog kvartalsvis og
opkræves af Ledernes Hovedorganisation. Du kan se, hvilken præmie du skal betale, under
"Præmie på Ledernes Sundhedsforsikring"
Mangler her et ord?

Hvis du leder efter en ordforklaring, der ikke står i listen nedenfor, så send en mail til
lh@lederne.dk

