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Din ulykkesforsikring i CS dækker nu bedre inden for sport og behandling
Fra årsskiftet vil din nuværende heltidsulykkeforsikring i CS dække endnu mere, end den gør i dag.
Udvidelserne handler om dækning ved farlig sport og behandlingsmuligheder i forbindelse med en
ulykke.
Inden for farlig sport vil du nu være dækket for ulykker blandt andet i forbindelse med
faldskærmsudspring, motorløb, boksning, bjergbestigning og kitesurfing.
Samtidig er der udvidelser inden for behandling muligheder i forbindelse med en ulykke. I dag dækker
din forsikring kun behandlinger hos en fysioterapeut eller kiropraktiker. Fra årsskiftet kan du også få
dækket behandlinger hos en zoneterapeut, akupunktør og kranio-sakralterapeut. For alle behandlinger
gælder dog, at de ikke i forvejen af dækket af andre forsikringer såsom den offentlige sygesikring eller
en arbejdsskadeforsikring.
Du er dækket af forsikringen, hvis du betaler fuldt kontingent, betaler nedsat kontingent på grund af
uddannelse eller er seniormedlem.
Læs mere og find flere informationer på http://cs.dk/medlemsforsikring

Din sundhedsforsikring får også et løft
Her bliver du yderligere omfattet af ”Tryg vejviser”. Det er en guide, der ved sygdom hjælper dig med at
få styr på, hvad du skal være opmærksomhed på og indhentning af oplysninger fra eksempelvis din
journal.
Du er dækket af forsikringen, hvis du har tilmeldt dig sundhedsforsikringen. Hvis du ikke har det, kan du
tilmelde dig her: http://cs.dk/sundhedsforsikring
De nye betingelser bliver i løbet af december lagt på CS hjemmeside www.cs.dk under
sundhedsforsikring.

CENTRALFORENINGEN
FOR STAMPERSONEL

Følg med på www.cs.dk & Facebook

Giv CS lov til at sende dig post via e-boks
Der er rigtig mange grunde til, at du bør give CS tilladelse til at sende dig post til din e-Boks.
Du kan trygt modtage al korrespondance fra CS i din e-Boks, uanset om der er tale om en forsikringsoversigt, henvendelser omkring ulykke/sygdom, personfølsomme oplysninger eller blot almindelig
korrespondance.
Når du først har modtaget posten i din e-Boks, så kan du ”arkivere” den, som det bedst passer dig. Du
kan oprette de mapper, som du ønsker og har behov for i e-Boks, og dermed slippe for at skulle fylde
mapper og hylder op hjemme. Dine data ligger sikkert i e-Boks – og de kan let findes frem igen. Der er
ingen risiko for, at andre får adgang til at læse dine breve og informationer.
Du kan vælge at få en mail/sms, når der er ny post til dig i e-Boks.
Du vil altid kunne læse eller genlæse de breve og informationer, som CS har sendt dig – og som måske
på sigt kan være vigtige for dig at gemme, idet CS, som følge af den nye persondatalov, ikke længere må
gemme oplysninger om dig, hvis du på et tidspunkt udmelder dig af CS.
Du er altid tæt på din e-Boks, idet du har mulighed for at kunne tilgå dokumenterne i e-Boks fra såvel
din pc, din iPad/tablet eller din smartphone.
Og endelig, så modtager posten meget hurtigere, end hvis CS skal sende den med PostNord – og
dermed også helt uden forsinkelser.
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