Psykisk krise
1. Hvem kan få hjælp
Du kan læse hvem der kan få hjælp på GF-forsikrings hjemmeside gfforsikring.dk/medlem

2. Hvilke hændelser er omfattet af Psykisk krise
Du kan få hjælp i op til 10 behandlinger, hvis du har været involveret i en af følgende hændelser, som udløser
en akut psykisk krise for dig:
•
•
•
•
•
•

Alvorlig ulykke.
Brand og eksplosion.
Indbrud, vold, overfald, herunder røveri. Hændelsen skal være politianmeldt.
Livstruende sygdomme hos en i den personkreds der er omfattet, jf. punkt 1.
Selvmord i den personkreds der er omfattet, jf. punkt 1.
Dødsfald i den personkreds der er omfattet, jf. punkt 1.

Behandlingen skal være begyndt senest 3 måneder efter, og være afsluttet inden for 12 måneder efter, at
hændelsen fandt sted.
Har du brug for hjælp, i forbindelse med en psykisk krise, skal du kontakte os inden behandlingen kan
igangsættes. Vurderer vi, at du er berettiget til hjælp, vil vi finde en psykolog til dig i vores samarbejdspartners
netværk af psykologer.

3. Hvad er ikke omfattet af Psykisk krise
•
•
•
•

Hvis du har modtaget psykologhjælp for samme hændelse.
Hvis du har mulighed for at modtage psykologhjælp, fx fra en forsikring, for samme hændelse.
Udgifter til transport til og fra behandlingssted, medmindre det ikke er muligt for dig at transportere dig
selv dertil på grund af fysiske eller psykiske årsager.
Arbejdsrelaterede hændelser.

Derudover erstattes ikke udgifter i forbindelse med en psykisk krise, der direkte eller indirekte er en følge af:
•
•
•

•

Jordskælv, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer.
Krig, krigslignende handlinger eller forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige
uroligheder.
Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte er
forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk
eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i
forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.
NBCR-terror (terrorangreb hvor der anvendes nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben).

4. Har du brug for hjælp?
Du kan ringe døgnet rundt på 70 21 70 88.

5. GF Forsikrings samarbejdspartner
Psykisk krise varetages og udføres af vores samarbejdspartner:
SOS International A/S
Nitivej 6
2000 Frederiksberg
Danmark
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