- forsidetekst PFA helbredssikring
DFF kan tilbyde sine medlemmer at sikre sig med en PFA helbredssikring.
PFA Helbredssikring – din og familiens vej til hurtig behandling
Som medlem af DFF har du mulighed for at få en billig helbredssikring ikke kun til dig, men til
hele din familie.
Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på
privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt
fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning.
Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de
samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har.
Pris for PFA Helbredssikring i 2014
Prisen for helbredssikringen er kun 1.585,80 kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan få
samme gode forsikring til en meget fordelagtig pris. For kun 1.468,32 kr. om året er din
ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår.
Hvis du får brug for din PFA Helbredssikring
Kommer du til skade eller bliver syg, kan helbredssikringen hjælpe dig tilbage på benene igen.
Du skal blot have en henvisning fra din læge og derefter ringe til PFA SundhedsCenter på 70
80 78 70 for at få behandlingen godkendt.
Tilmelding og betaling til PFA Helbredssikring
Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte DFF, der vil stå for
tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal
indbetale.
Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte PFA SundhedsCenter på 70 80 78 70, hvis du har
spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk.

- faktaboks 1 Tilmeld dig her
Tilmelding klik her - link til tilmeldningsblanket -

- faktaboks 2 Kontakt PFA’s Sundhedscenter
Kontakt PFA SundhedsCenter på 70 80 78 70 eller sundhedscenter@pfa.dk, hvis du er
kommet til skade eller blevet alvorligt syg. Her får du hurtig hjælp til at finde den rette
behandling. Husk, at hvis du får brug for din PFA Helbredssikring, skal du have en henvisning
fra din læge, inden du henvender dig til PFA SundhedsCenter.

