
Sjukförsäkring PlanSjuk

Grunden i PlanSjuk är den ekonomiska tryggheten för medarbetare som inte kan arbeta under en 
längre tid på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen innehåller även förebyggande hälso-
tjänster och rehabiliteringsstöd då en medarbetare visar tecken på att hen inte mår bra eller är 
sjukskriven. En komplett sjuk- och friskförsäkring i ett.

O M T A N K E  +  H A N D L I N G S K R A F T  +  N Y T Ä N K A N D E 

Tjänstepensionsförsäkring

En helförsäkring för företag som vill ha trygga och friska medarbetare

 Ersätter upp till 90 procent av medar- 
 betarens lön vid  långtidssjukskrivning 

 Stöd och åtgärder för att uppfylla rehabilite- 
 ringsansvaret när en medarbetare riskerar  
 att bli långtidssjukskriven eller nyligen har  
 blivit sjukskriven 

 Rådgivning i chefs- och HR-frågor 

 Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergo- 
 nom eller hälsocoach för privata eller arbets- 
 relaterade frågeställningar

8 av 10
som får hjälp med tidiga insatser av Euro Accident i sin 
rehabilitering hamnar inte i en långtidssjukskrivning. 

Rehabiliteringsdelen i PlanSjuk finns som stöd för 
att bidra till att arbetsgivaren och chefen ska kun-
na uppfylla sitt ansvar för rehabilitering på arbets-
platsen enligt gällande lagar och föreskrifter.



Detta ingår:

Samtalsstöd

Samtalsstöd ger medarbetarna rådgivning av psykolog, eko-
nom, jurist, ergonom, hälsocoach eller HR-konsult. Det gäller 
oavsett om frågan är av privat eller arbetsrelaterad karaktär. 
Det kan till exempel handla om stress, ergonomin på hemar-
betsplatsen, relationsproblem, psykiska problem som ångest 
och nedstämdhet, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelate-
rade frågor, alkohol-, drog- eller spelmissbruk eller konflikter 
på jobbet. För chefer finns även stöd att få i den professio-
nella rollen. Samtalsstöd är öppet dygnet runt och sekretess 
gäller mot arbetsgivaren.

Rehabilitering – Comeback

När en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller 
nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg skickar arbetsgi-
varen in en anmälan till Euro Accident för att aktivera reha-
biliteringen. Efter anmälan håller en professionell hälso- och 

rehabprocessledare på Euro Accident aktivt i processen med 
medarbetaren och chefen.  Hälso- och rehabprocessledaren 
kartlägger behoven av åtgärder, tar fram en individuell 
åtgärdsplan för medarbetaren, samordnar och följer upp.  
Rehabiliteringsprocessen avslutas med en skriftlig samman-
fattning och rekommendationer.

 Ekonomisk trygghet 

Sjukförsäkringen ger medarbetaren ekonomisk ersättning 
om hen blir sjukskriven till minst 25 procent. Efter en karens-
tid på tre månader betalas ersättningen ut varje månad, i 
förhållande till hur många procent medarbetaren är sjuk- 
skriven. Euro Accident erbjuder olika ersättningsnivåer, upp 
till 90 procent av lönen efter den 90:e sjukdagen.
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Teckningsregler 
PlanSjuk tecknas av arbetsgivaren och omfattar anställda i 
en definierad grupp på företaget, förutsatt att de är fullt  
arbetsföra vid teckningstillfället. Med fullt arbetsför menas att 
den anställde är i tjänst och att ingen form av sjukersättning 
eller annan ersättning relaterad till arbetsoförmåga utbetalas 
av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller annan part. 

Fakta 
• Gruppen kan anslutas mot full arbetsförhet. 
• Maximal ersättningsgrundande inkomst är 30 inkomst-

basbelopp.
• Ersättningsnivåer: ITP-nivå, ITP-komplettering, Maxnivå och 

Konsolideringsnivå.
• Obegränsad höjningsrätt för anställda och 20 procent per 

tolvmånadersperiod för företagare.
• För möjlighet att höja försäkringsbelopp krävs full arbets-

förhet.

• I försäkringen ingår second opinion vid svåra medicinska 
ställningstaganden.

• Försäkringen täcker även stress och utmattning. Redan vid 
tidiga tecken. 

Giltighetstid och ansvar 
Enskild försäkring gäller längst till och med utgången av den 
månad då den försäkrade uppnår den avtalade pensions- 
åldern, som längst till 67 års ålder.

Villkor
Försäkringens förköpsinformation och fullständiga villkor hit-
tar du på euroaccident.se. Avsteg från dessa villkor kan före-
komma på avtalsnivå.

euroaccident.se

Privatekonomi

Tillsammans skapar vi Hållbara medarbetare®

Euro Accident är ett svenskt livförsäkringsbolag med verksamhet i Skandinavien. Vårt fokus ligger på att erbjuda försäkringar 
i toppklass som bidrar till att företag har trygga och friska medarbetare som kan arbeta och må bra medan de gör det.


