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Derfor skal du give samtykke 
Når du rejser krav om udbetaling fra dit forsikringsselskab, har du i henhold til forsikringsaftaleloven pligt til 
at give dit forsikringsselskab alle tilgængelige og relevante oplysninger. SOS International a/s behandler 
sagen på vegne af dit forsikringsselskab. Du har derfor pligt til at give SOS International a/s alle 
oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af din sag og for fastsættelsen af 
forsikringsydelsens størrelse. 
 
Udbetaling af forsikringen 
Du har ifølge loven først krav på at få udbetaling fra din forsikring 14 dage efter, at SOS International a/s 
har fået de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan bedømme din sag og fastsætte størrelsen af 
forsikringsudbetalingen. Det følger af forsikringsaftaleloven. 
 
Din læge kan videregive helbredsoplysninger m.v. 

Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om dine helbredsforhold, oplysninger om øvrige 
private forhold og andre fortrolige oplysninger. Det følger af sundhedsloven. 
 
Du kan altid trække samtykket tilbage 

Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af dette samtykke bliver givet til alle, som 
SOS International a/s ønsker at få helbredsoplysninger m.v. fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du 
altid vælge at trække det tilbage. 
 
Du får besked hver gang SOS indhenter oplysninger 
Hver gang SOS International a/s indhenter konkrete helbredsoplysninger m.v., får du besked om, hvorfor 
oplysningerne ønskes indhentet, hvilke oplysninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos 
hvem, vi ønsker at hente oplysningerne. 
 

 
Samtykke 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at SOS International a/s kan indhente alle relevante oplysninger. Det 
kan være sygdomsoplysninger, oplysninger om mine helbredsforhold, herunder kontakt til 
sundhedsvæsenet, oplysninger om sociale forhold m.v. 
Oplysninger kan indhentes fra praktiserende læger, sygehuse og andre relevante dele af 
sundhedsvæsenet, hos offentlige myndigheder, herunder kommune, Arbejdsskadestyrelsen og politi samt 
hos andre forsikringsselskaber og pensionskasser. 
Samtykket omfatter helbredsoplysninger frem til det tidspunkt, hvor SOS International a/s har bedømt mit  
eventuelle krav på, at få min forsikring udbetalt.  
Kopi af dette samtykke gives til den læge, kommune m.fl., der anmodes om at give oplysninger til SOS 
International a/s. 
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Lægeforeningens Attestudvalg har godkendt, at denne samtykkeerklæring kan anvendes til at indhente helbredsoplysninger m.v. 
fra læger. Når der indhentes oplysninger, sker det ved en aftalt erklæring, som suppleres med kopi eller uddrag af relevant 
journalmateriale, hvis forsikringsselskabet anmoder om det. 
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