PrivatAccess

Sjukvårdsförsäkring

PrivatAccess är en sjukvårdsförsäkring för ett friskare liv. Att behöva vara sjuk
längre än nödvändigt medför onödigt lidande och kan på sikt få ekonomiska
konsekvenser. Den drabbade förlorar arbetsinkomst och arbetsgivaren står utan
arbetskraft.
Service som underlättar när den behövs som mest
Om du blir sjuk ska din egen insats vara så liten som möjligt. Via PrivatAccess får du tillgång till rådgivning av
sjuksköterskor och ett rikstäckande kvalitetssäkrat vårdgivarnätverk. Vårt Medicinska Kundcenter hjälper och
stöttar dig genom hela vårdkedjan så att du kan bli frisk så snabbt som möjligt.
En flexibel försäkring
För att lätt kunna anpassas utifrån individuella behov och önskemål finns PrivatAccess i tre varianter; Brons,
Silver eller Guld.

PRIVATACCESS SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Privatvård och rådgivning utan onödiga väntetider - för ett friskare liv.

FAKTA OM EURO ACCIDENTS
SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

VIKTIGT ATT VETA OM FÖRSÄKRINGEN

• Tid hos specialist - inom 7 dagar.

• Sjukvårdsgaranti – vi betalar 1 000 kr per dag, dock 		
max 10 000 kr, om vi inte uppfyller vår garantitid.

• Operation/åtgärd - inom 14 dagar. 		

• Obegränsad ansvarstid, upp till 66 år.

• Operation och sjukhusvård i privat regi.

• Möjlighet att medförsäkra maka/make, registrerad 		
partner, sambo samt barn.

• Sjukvårdsrådgivning och vaccinationsrådgivning.
• Sjukgymnast, naprapat och kiropraktor.

• Delar av momenten avseende PrivatAccess Silver/		
Guld är föremål för förmånsbeskattning.

• Dietist.
• Eftervård och rehabilitering efter operation samt 		
hjälpmedel för skadans läkning.
• Pre- och postoperativ service – vi tar personlig
kontakt inför och efter operation.

		

BRONS / SILVER /GULD

SILVER / GULD

GULD

Specialistvård
Operation och sjukhusvård
Sjukvårdsrådgivning
Vaccinationsrådgivning
Sjukgymnast/Naprapat/Kiropraktor
Dietist
Hjälpmedel
Rehabilitering efter operation
Pre- och postoperativ kontakt
Second opinion
Utökad sjukvårdstjänst

Resor och logi
Kostnader för läkemedel
Patientavgifter
Psykolog/Psykoterapeut

Hälsocoach
Hälsoundersökning
Vaccinationsstöd
Hjälp i hemmet efter operation
Utökad rehabilitering
Critical Care
Supporttjänst

I PrivatAccess Guld ingår alltid tjänsterna som anges i Brons och Silver. I PrivatAccess Silver ingår alltid tjänsterna som
anges i Brons. Komplett information om respektive nivå hittar du på www.euroaccident.com.

GILTIGHET
Försäkringen gäller t.o.m. den månad den försäkrade fyller 65 år eller tills den i gruppavtalet angivna slutåldern
uppnåtts, vanligen 65 år. Därefter erbjuds den försäkrade att privat fortsätta med försäkringen. Försäkringen kan
behållas livet ut. PrivatAccess gäller för planerad vård i Sverige. Vid akut vård utomlands täcker PrivatAccess Silver
och Guld rese- eller hemförsäkringens självrisk max 5 000 kr.

PRIVATACCESS SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING KAN TECKNAS AV
Gruppmedlem som fyllt 16 år och är bosatt (folkbokförd) i Norden, exklusive Island, samt berättigad till ersättning från
nordisk försäkringskassa, om inget annat framgår av gruppavtalet.
För person som är bosatt (folkbokförd) i annat nordiskt land än Sverige krävs att personen är i utlandstjänst hos ett
svenskt företag som tecknat gruppförsäkring med Euro Accident för sin personal i Sverige. Försäkringen går att teckna
fram till 64-årsdagen.

Mer information om våra produkter hittar du på www.euroaccident.com eller i Villkor 2012:1 Gruppförsäkring 2012-01-01. Avsteg från dessa villkor kan förekomma på avtalsnivå.

PRIVATACCESS SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

”För hälsa och ekonomi”

