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Ta kontakt med oss for en 
samtale om helseforsikring!

Kjell J. Sæther
kjs@hsbank.no
934 80 265

Jørn-Erik Sether
jes@hsbank.no              
993 53 739  

- god å snakke med

Behovene du har i dag, 
kan være noen helt andre 
i morgen!



Vi kan ikke forsikre deg mot sykdom, men vi kan garantere rask behandling 
og ingen helsekø.

Helseforsikring - garantert rask behandling
•	 Behandling hos spesialist
 - i Norge eller i utlandet når du trenger det. 
•	 Best Care Nettverk 
 - tilgang til vårt unike behandlingsnettverk i Europa. 
•	 Garantert time innen maksimalt 14 virkedager
 - men vanligvis i løpet av en uke.
•	 Vi tar hånd om alt det praktiske 
 - slik at du kan konsentrere deg om å bli frisk. 

Det er ingen øvre begrensning på kostnader eller varighet. Vi dekker alt fra en enkel 
fysioterapitime til kreftbehandling. 

Spesialister innen alle medisinske områder, som kreft, rygg og hjerte, står til din dis-
posisjon. Blant annet de 60 beste spesialistene på kreft og hjertekirurgi i Tyskland.

Vi tilbyr forsikringen til både bedrifter og enkeltpersoner. For bedriften vil en rask 
behandling ved sykdom eller skade gjør at nøkkelpersoner og medarbeidere 
kommer fortere tilbake til jobb. Sykefraværet blir redusert, og bedriften får lavere 
kostnader ved sykdom.

Ansvarstid og forsikringssum
Det er ingen begrensninger i ansvarstid eller forsikringssum. Det betyr at det ikke er 
noen grense for hvor mange år behandlingen dekkes, og det er ingen begrensning i 
forsikringssum. Forutsetningen er at avtalen er betalt og i kraft. 

Hvem kan kjøpe?
Er du under 66 år, har du mulighet til å kjøpe helseforsikring. Forsikringen kan 
beholdes livet ut. 

Best Care - et unikt nettverk
•	 Tilgang	til	Europas	fremste	spesialister	innen	hjerte,	ortopedi	og	kreft.	
•	 Få	en	”second	opinion”	ved	alvorlig	lidelse.	14	virkedagers	svargaranti.	
•	 Helpline	hjelper	deg	med	timebestilling	i	vårt	europeiske	nettverk.

•	 Tidligere kreftpasient Bodil Anne Korth fikk 
raskt hjelp med en brystrekonstruksjon 
gjennom Storebrand Helse.

•	 Operasjonen som ble gjort på et privat 
sykehus kostet 200.000 og ble dekket av 
forsikringen.

•	 På Ullevål Sykehus er det 5 års ventetid på 
en slik operasjon.

”Jeg	er	veldig	fornøyd	med	forsikringen,	
alt	gikk	mye	enklere	enn	forventet.	”	
Bodil-Anne Korth

Eksempel på sykdommer som kan behandles via 
Best Care:
•	  Ondartet kreft; for eksempel mage, tarm og hjerne
•	  Leukemi
•	  Hjerte –og kar sykdommer
•	  Sjeldne diagnoser
•	 	Second	Opinion
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