
Vertikal 
Helseforsikring
for personer tilknyttet NLTs medlemslag
• Frivillig avtale til medlemmer i NLT som ikke er forsikret gjennom en kollektiv avtale i Vertikal Helse

• Tilbud om forsikring til familie av ansatt/medlemmer i NLT som er forsikret i Vertikal Helse



Hva gjør du når du blir rammet  
av sykdom eller skade? 

Med helseforsikring i Vertikal Helse 
får du riktig behandling til rett tid.

• Riktig behandling til rett tid

• Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager

• Garantert behandling/operasjon innen valgt garantitid

• Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist

• Fysikalsk behandling etter henvisning fra 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

• Kontakttelefon for alle våre kunder mellom 08.00 - 20.00

• Døgnåpen kontakttelefon i fem dager etter operasjon gjennom Vertikal Helse

• Døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig sykdom

• Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist

• Tilgang til noen av verdens ledende sykehus og medisinske eksperter

• Vertikal Formidling som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning

Medisinsk nettverk

• Vertikal Helse gir deg tilgang til et 
nettverk av samarbeidende behand-
lingssteder og sykehus i Norge og 
Europa, og  vårt uavhengige medisin-
ske råd kvalitetssikrer kontinuerlig de 
behandlingssteder vi benytter.



Slik fungerer 
Vertikal 
Helseforsikring 
i praksis for 
deg:

Vi gjør oppmerksom på at dette skrivet kun er en presentasjon av helseforsikringen.  
Fullstendige vilkår finner du på vår nettside www.vertikalhelse.no 

4. Vi tar kontakt

Når vi har mottatt din fullmakt og 
henvisning, vil du bli kontaktet av en  
medisinsk rådgiver fra Vertikal Helse

2. Last ned fullmaktskjema

Du må laste ned og fylle ut   
fullmaktskjemaet som du finner  
på vertikalhelse.no

3. Send inn

Fullmaktskjema og henvisning  
sendes per post eller elektronisk  
på vertikalhelse.no

1. Henvisning fra legen

Du er hos fastlegen og får en henvisning 
til legespesialist, som for eksempel MR 
eller ortoped

En helseforsikring for alle

• Enkelt å bestille

• Ingen karenstid

• Vertikal Helse krever ingen  
helseerklæring

• Forsikringen gjelder for alle som har 
trygderettigheter i Norge

• Lik pris uavhenging av alder, kjønn og 
livsstil

Tid: Gjennom medlemskap i Vertikal Helse-
forsikring har du en behandlingsgaranti som 
gir deg rask behandling når du trenger det.

Kvalitet: Vertikal Helse kvalitetssikrer de      
sykehus og leger som behandler våre kunder. 
Vi er en uavhengig og selvstendig helseaktør 
og anbefaler til enhver tid det behandlings-
stedet som er det beste for deg.

Rettigheter: Våre medisinske rådgivere vil vei-
lede deg med hensyn til dine forsikrings- og 
pasientrettigheter. 

Vertikal Helse har også eget personvernom-
bud. Dette ombudet er godkjent av Datatil-
synet og oppfyller krav til kunnskap og kom-
petanse om personvern.

Våre kunder skal alltid ha det beste tilbudet. 
Derfor har Vertikal Helse valgt Codan Forsik-
ring som forsikringsgiver. 

Codan Forsikring er en del av forsikrings-
konsernet RSA som er et av verdens største 
forsikrings selskap.

- Vi hjelper deg tilbake til en aktiv hverdag -



Bestillingsskjema for Vertikal Helseforsikring  
for personer tilknyttet NLTs medlemslag

Medlem av kollektiv avtale:

Privat avtale:
Avløserlag:

Navn på medlem/ansatt:  

Adresse: 

Poststed: 

Kontaktperson: 

Produkt

Vertikal 28 dager

Vertikal Barn 20 dager

Avtalen skal gjelde fra:                                            Dato:                                                    Signatur:                                                    

Premie*

kr      2 174,-   pr. person

kr       1 300,-    pr. barn**

Antall Total

kr

kr

Navn på ansatte:                                                                                                           

1.  

2. 

3. 

4. 

Org.nr: 

Postnr:

Telefon: 

E-post:

Fødselsdato:

*Premien er gjeldende for 12 måneder ved bestilling i 01.05.2017 frem til 30.04.2018.  Avtalen vil da være gjenstand for årlig premieregulering.

** Gjelder fram til fylte 21 år og barn går da over til standard premie ved første forfall etter fylte 21 år.

Vertikal Helse selger forsikring direkte eller via underagenter til sine kunder. Der salget går via underagent, mottar underagenten godt-
gjørelse for salget. Godtgjørelsen varierer mellom 7,5 og 18 % av forsikringspremien, avhengig av forsikringsprodukt, omsetningstall og 
hvilken salgsinnsats underagenten utfører. Av premien går i gjennomsnitt 29 % av beløpet til dekning av Vertikal Helse sine kostnader 
som administrasjon, salg, medisinsk rådgivning og skadebehandling. Beløpet varierer avhengig av forsikringsavtalens størrelse og det 
arbeidet som utføres.

Returneres: 

E-post: post@n-lt.no     Faks: 53 48 22 81

Post: Norske Landbrukstenester, Postboks 21, 5486 Rosendal

«Medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle»


