
Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:
Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv.

Til lægen

Information til lægen:

Samtykke:
Der foreligger samtykke fra forsikringstagers side: (samtykket er tilgængeligt som vedhæftet fil)

Betalingsoplysninger:

Forsikringsselskabets Navn: Adresse:

Forsikringsselskabets reference-/ sags nr.: Ordrenr.

Patientens cpr: Navn: Adresse:

Dato: Lægens fakturanr. Rettidig betalingsdato:

Lægens navn: Adresse: CVR. nr.

Beskrivelse af ydelse: Pris: Kr. Heraf moms: Kr.

Betaling til Bank: Reg. nr: konto nr:

Afvisning:
Lægen har afvist at besvare anmodningen: [ ]

Årsag til afvisning:

Til forsikringssøgende/skadelidte

Information til forsikringssøgende/skadelidte:

Afvisning:
Forsikringssøgende har afvist at underskrive attesten: [ ]

Årsag til afvisning:

Kladde



FP 608 - Forsikringsbegivenhed - Generel - Anmodning

Modtager (læge, sygehusafdeling m.v.): Patientens cpr-nummer og navn

Ifølge forsikringsaftaleloven har krav på oplysninger, der er nødvendige for at kunne bedømme en

forsikringsbegivenhed og fastsætte forsikringsydelsens størrelse/helbredstilstanden og erhvervsevnen. Derfor beder vi om

oplysninger i sagen. Patienten har givet samtykke til indhentning af oplysninger. Kopi af samtykket vedlægges.

Det er oplyst, at patienten den har været udsat for

og det anmeldes, at patienten i den forbindelse har pådraget sig

. Da den samlede helbredstilstand kan have betydning for tilkendelse af en ydelse på en erhvervs-siden

udygtighedsforsikring, er det vigtigt, at vi får kendskab til alle symptomer og tilstande, der kan have betydning for erhvervsevnen.

Vi beder om følgende oplysninger vedrørende:

Hoved

Ryg

Ekstremiteter

Psykiske/sociale forhold

Neurologiske forhold

Kræft

Hjerte/kar

Lunger og luftveje

Andet

Skadestidspunkt:

Det er nødvendigt med oplysninger for følgende tidsrum:

Kopi af relevante dele af patientjournalen for ovennævnte tidsrum bedes vedlagt.

Kopi af udskrivningsbrev/epikrise for ovennævnte tidsrum bedes vedlagt.

Kopi af bedes vedlagt.

Er de i tvivl om, hvilke oplysninger vurderer relevante, bedes de kontakte . Er De i tvivl

om, hvorvidt patienten/forældremyndighedsindehaver(e) har accepteret videregivelse af de oplysninger, som

finder relevante og anmoder om, kan de kontakte patienten/forældremyndighedsindehaver(e).

Dato

Lægeforeningen og Forsikring & Pension oktober 2016

Reference -/sagsnr.:

Ordrenr.:

dd-mm-yyyy
Fra Til

dd-mm-yyyy

Nærmere begrundelse:

Kunden har i den forbindelse pådraget sig/har fået diagnosticeret/har haft følgende helbredsproblemer med indflydelse på
erhversevne:

Kladde


