
Forsikringsselskab

World Medical Card® Registreringsskema
Udfyld skemaet selv eller medbring det ved næste lægekonsultation.
Har du spørgsmål kan du ringe til os på 70 22 23 43

Navn:
Adresse:
Postnr.:
Fødselsdato:
Telefon(+47):

By:

CPR-nr.(valgfrit):

Navn:
Navn:

Mobil: (+45)
Mobil: (+45)

Navn/betegnelseICD-10-kode
Diagnoser (sundhedspersonale/læge er velkommen til at vedlægge udskrift af journal/epikrise, ved behov)

Nødkontakt

Handelsnavn eller generisk navnATC-kode
Medicin (du er velkommen til at vedlægge en udskrift af dit medicinkort eller en udskrift fra læge)

Allergier (F.eks.: Pollen, husdyr, fødevarer, medikamenter m.m)

Organdonation
JA: Jeg godtar å donere mine organer eller vev.

NEJ: Jeg motsetter meg donasjon av mine organer eller vev.

OBS!
Vær opmærksom på, at din familie kan 
blive bedt om at godkende donation af dine 
organer og væv. Du bør derfor underette din 
familie om din beslutning.

Forsikringer (Udfyld information om din rejseforsikring. Informationen vil stå på bagsiden af dit World Medical Card*)
Type (rejse- /sundhed) Policenummer Telefonnummer

M ail adresse:
Epost (OBS! Epost er obligatorisk og vil være ditt brukernavn)

*Det er valgfritt å legge inn forsikring. Dersom du legger inn din forsikringsinformasjon vil den trykkes på baksiden av kortet.



Betalingsbetingelser

J eg har modtaget et rabatkode som jeg ønsker at benytte

Jeg ønsker at modtage en faktura (fakturagebyr kr.60,-)

Jeg ønsker at modtage en betalingslink på mail (betaling med kreditkort)

Prisen for medlemskab i World Medical Card er DKK 300,-/år

Rabatkode:

Bekræftelse af information

Jeg bekræfter herved at dette er min korrekte medicinske status. Denne information kan overføres til WMC Technologies 
for produktion af World Medical Card. Jeg har læst betingelserne for bestilling af World Medical Card som er gengivet 
nedenfor. Jeg accepterer disse.

Medlemmets underskrift:

Læges underskrift (Ved besøk hos lege):

Dato:

Dato:

Accept af håndteringen af personlige informationer 
1. Ved bestilling af World Medical Card accepterer du følgende betingelser: 
2. At du på egen opfordring gerne tegner et medlemskab, hvilket betyder at du indgår en tidsbegrænset kontrakt med WMC Technologies ApS, Vassingerødvej 87C, 3540 
Lynge, hvor du giver tilladelse til at WMC Technologies modtager og lagrer dine medicinske data samt andre personlige informationer, som du selv eller via egen læge har 
opgivet, for at WMC Technologies kan fremstille dit/dine World Medical Card produkt(er) for en periode af 1 år. De samme medicinske data vil være tilgængelige ved hjælp af 
elektronisk kommunikation, via mobiltelefon og via Internettet (Web). 
3. Det er frivilligt at give sine personlige oplysninger til WMC Technologies. Al din personlige information, som er sendt til WMC webserver, vil kun blive lagret i aftaleperioden. 
Efter at aftale-perioden er afsluttet (se ovenstående) og der ikke er modtaget ønske om fornyelse, vil informationen blive slettet permanent efter 6 mdr. 
4. Det er WMC Technologies AS, repræsenteret ved den administrerende direktør, som, ifølge Norsk lov om persondata, er ansvarlig for håndtering og lagring af dine 
personlige informationer. 
5. For at sikre integriteten af dine data, anvender WMC Technologies sig af den førende sikkerhedsteknologi på markedet, både i forbindelse med kommunikation, 
produktion og lagring af data. Alle helbredsrelaterede data, og alle lægelige data, der sendes til en WMC Technologies server, lagres i krypteret form. Alt personale med 
adgang til vore servere har underskrevet en fortrolighedsaftale om ikke at røbe, kopiere eller bruge nogen som helst information indeholdt i arkiverne. Dine oplysninger vil 
ikke blive udleveret til tredjeparter for lagring eller anden behandling, med mindre det er nødvendigt for at opfylde formålet med aftalen. 
6. WMC Technologies erkender, at der altid vil være en risiko for at information, skrevet eller trykt, lagret i et computer system eller kommunikeret, kan blive udsat for 
misbrug eller tyveri. WMC Technologies understreger derfor, at vi til enhver tid vil tage alle mulige forholdsregler, for at beskytte dine informationer imod uautoriseret adgang 
og at vi overholder regulativerne anført i “Norsk lov om persondatasikkerhed”. Efterhånden som sikkerhedsteknologien forbedres, vil vi i henhold til gældende lov, foretage 
forbedringer ved behov herfor. Du vælger selv hvem der kan få adgang til dine personlige oplysninger. Det er dit ansvar at beskytte brugernavn, password, PIN-kode og anden 
information for at hindre uønsket adgang til oplysninger som er lagret i dit World Medical Card eller elektronisk, via mobiltelefon eller internet. Ved mistanke om uautoriseret 
adgang, skal WMC Technologies kontaktes straks. Kontaktinformation er tilgængelig på www.wmc-card.com. 
7. I henhold til “Norsk lov om persondatasikkerhed” stykke III har du til enhver tid ret til at få adgang til dine personlige informationer, registreret og lagret hos WMC 
Technologies. Du har også ret til at kræve al information, eller dele heraf, ændret. Ifølge “Norsk lov om persondatasikkerheds” bestemmelser, har du til enhver tid ret til at 
trække din oprindelige accept tilbage. Resultatet af en sådan tilbagetrækning er øjeblikkelig og permanent slettelse af alle dine personlige informationer som du har bedt 
WMC Technologies om at lagre. 
Ansvar for ukorrekt information og andre fejl som følge af medlemskabet 
8. Det bekræftes at al information præsenteret i trykte eller elektroniske udgaver af Medical Card er gengivelse af lægelige og medicinske data, der er leveret til WMC 
Technologies af dig eller din læge til informationsformål, og alene udleveres til autoriserede læger. 
9. Ingen information i WMC Technologies’ computere eller i dit World Medical Card, må bruges som en erstatning for besøg hos uddannet læge. Den personlige 
helbredsinformation, der er lagret på et World Medical Card, kan ikke erstatte lægeydelser eller råd fra lægeligt personale. 
10. Din helbredsstatus ændrer sig med tiden, nogen information bliver måske forældet, hvilket kan kræve fornyelse af dit World Medical Card ved opdatering af 
informationen. Det er dit ansvar at holde den personlige information i dit World Medical Card opdateret samt kun at bruge det senest udstedte World Medical Card, da der 
ellers kan ske fejlbehandling. 
11. Hvis du lider af en sygdom eller du fast bruger medicin, anbefaler vi at du konsulterer en læge når din personlige helbredsjournal skal oprettes, for at sikre, at 
informationen i dit World Medical Card er korrekt. WMC Technologies anbefaler endvidere jævnlig kontrol og undersøgelse foretaget af din egen læge. 
12. Det er dit ansvar at sikre, at al information som du lægger ind i dit World Medical Card er korrekt, opdateret og komplet. Informationen vil ikke blive kontrolleret eller 
ændret af WMC Technologies, men medicinske data vil blive kodet i overenstemmelse med internationale standarder. WMC Technologies kan ikke holdes ansvarlig for 
informationen i dit World Medical Card eller nogen brug af informationen.Hvis du er i tvivl med hensyn til definitionen af dine diagnoser eller medicinforbrug, anbefaler vi at 
du kontakter en læge. 
13. Som medlem vedkender du ubetinget, og accepterer, at WMC Technologies ikke kan holdes ansvarlig for ukorrekte eller manglende dele af nogen art, med hensyn til data 
i dit World Medical Card, da det er dig eller eventuelt din læge som er ansvarlig for at bekræfte rigtigheden af disse. 
14. Det accepteres, at WMC Technologies ikke påtager sig noget ansvar i forbindelse med ukorrekt eller fejlagtig information eller manglende opdatering af helbredsstatus 
indeholdt i dit World Medical Card. Det accepteres endvidere at WMC Technologies under ingen omstændigheder kan hæfte for indirekte skader eller følgeskader af nogen 
som helst art, hvor meget de end er forårsaget af, opstået på grund af, eller lidt i forbindelse med enhver begivenhed eller hændelse hvor dit World Medical Card benyttes, 
lige så vel som enhver brug af information fra det trykte materiale på det, eller afledt fra det, eller WMC 

Skjemaet sendes til: WMC Technologies AS
Gamlehaugveien 20
5231 Paradis

Kontaktinformasjon:
www.wmc-card.no
Epost: support@wmc-card.no
Telefon: 55 33 75 75

Vilkår for World Medical Card ® og herunder produktene Web, Mobile og Card

Tillægsinformation (Her kan du skrive info. du vil have med på kortet og som er interessant for sundhedspersonale.)


