
Med helseforsikring får du:
• Tilgang til noen av verdens ledende sykehus og           

medisinske eksperter.
• Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager.
• Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager.
• Opptrening etter operasjon og fysikalsk behandling 

dersom henvist av legespesialist.
• Dekket kostnader relatert til behandling, reise og 

opphold bestilt av Vertikal Helse.
• Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, 

under og etter behandling.
• Døgnåpen kontakttelefon i fem dager etter operasjon.
• Døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig 

sykdom.
• Vertikal formidling som gir deg råd og bistand med eller 

uten forsikringsdekning.
• Digital legekonsultasjon. Timen bestilles via en «App» 

og gjennomføres som en videosamtale. Her kan du 
få utskrevet resept og få spesialisthenvisninger etter 
behov.

• Medisinsk rådgivning på telefon som spørsmål om 
sykdom og helse døgnet rundt (Helsetelefonen).

• Behandling ved psykiske plager og psykologisk 
førstehjelp som følge av psykiske reaksjoner etter 
uforutsette hendelser.

En helseforsikring for alle
Du trenger ikke levere helseattest for å inngå denne 
forsikringen. Forsikringen kan tegnes av alle kortinnehavere 
opp til  75 år som har medlemsskap i den norske 
folketrygden.

Slik fungerer helseforsikringen for deg:
1. Du bestiller time hos din fastlege
2. Du får henvisning fra din fastlege
3. Du henter fullmaktsskjema på www.vertikalhelse.no
4. Du sender henvisning og fullmakt elektronisk via 
www.vertikalhelse.no, eller per post til Vertikal Helse, 
Postboks 193 Skøyen, N-0212 Oslo
5. Du blir kontaktet av medisinsk rådgiver fra Vertikal Helse.

Vilkår
Vi gjør oppmerksom på at dette skrivet kun er en 
presentasjon av helseforsikring fra Vertikal Helse. 
Fullstendige vilkår finner du på Min Side og på våre 
nettsider under menypunktet Forsikringer. 
 
Ved spørsmål kan du ta kontakt med Santander 
Kundeservice, telefon 21 08 35 00

Pris og bestilling
Prisen er kr 219 for personer på 21 år eller eldre og kr 108 
for personer inntil 21 år. Alle kortinnhavere kan bestille 
helseforsikring til sin familie. Forsikringen bestilles  
i søknadsskjema, på Min Side eller via Kundeservice.

Vårt mål er å få deg raskt tilbake til en aktiv hverdag

Hva gjør du når du blir rammet av sykdom eller skader, og du ønsker å komme raskt videre i behandlingsløpet? 
Med helseforsikring fra Vertikal Helse, får du riktig behandling til rett tid etter at du har fått henvisning fra din lege.

Santander Consumer Bank AS er registrert som aksessorisk forsikringsagent hos Vertikal Helse og 
opptrer på vegne av Vertikal Helse. Provisjon på 18 % mottas fra Vertikal Helse basert på den samlede 
premieinnbetalingen på forsikringer som banken har formidlet. Provisjonen skal dekke bankens kost-
nader ved nysalg, administrasjon samt fortjeneste. Våre kunder skal alltid ha det beste tilbudet.Derfor 
har Vertikal Helse valgt IF Skadeforsikring NUF som forsikringsgiver.


