
Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Med Euro Accidents Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess får medarbetarna snabb tillgång till medicinsk 
och psykologisk bedömning med en rekommendation om lämplig vård eller behandling, kontakt med 
läkare och vid behov planerad vård och operation hos privata vårdgivare i Sverige. Medarbetaren vet 
att de får hjälp när de behöver den. Arbetsgivaren vet att frånvaron inte blir längre än nödvändigt.

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 

Sjukvårdsförsäkring

Rätt vård i rätt tid

 Öppet alla dagar dygnet runt 

 Sjukvårdsrådgivning och läkarkontakt 

 Psykologbedömning 

 Specialistvård inom 7 arbetsdagar 

 Tid för operation eller annan behandling inom  
 14 arbetsdagar

Omtyckt anställningsförmån
Att få tillgång till rätt vård i rätt tid är en av de anställ-
ningsförmåner som brukar hamna högst upp bland ön-
skemålen i valet av arbetsgivare. Du kan betala försäk-
ringen för alla dina medarbetare eller erbjuda den som 
en valfri förmån.

Medicinsk bedömning alla dagar dygnet runt
Via Euro Accidents app får medarbetaren en medicinsk 

bedömning och en rekommendation om lämplig vård 
eller behandling alla dagar dygnet runt. Om det behövs 
finns en läkare tillgänglig digitalt via chatt eller video-
samtal. Läkaren kan också skriva ut recept på läkeme-
del, skicka remiss för provtagning eller skicka remiss till 
en specialistläkare. Om det gäller psykologiska symtom 
kan medarbetaren boka en telefontid för ett bedöm-
ningssamtal med en av våra psykologer direkt i appen.

Besök hos specialist i Euro Accidents  
auktoriserade nätverk
Om bedömningen blir att medarbetaren behöver träffa 
en specialistläkare, så kan Euro Accident normalt erbju-
da tid hos en specialistmottagning inom 7 arbetsdagar 
och operation inom 14 arbetsdagar. Vi rekommenderar 
alltid en specialist i vårt auktoriserade nätverk som finns 
över hela landet.



10
30

6-
21

-1
2

Bra att känna till 
• Försäkringen gäller för planerad privat vård i Sverige.  

Vid akut vård utomlands täcker PrivatAccess rese- eller 
hemförsäkringens självrisk, max 5 000 kr.

• Försäkringen kan tecknas för medarbetare som är mellan 
16 och 64 år och gäller som längst till och med utgången av 
den månad medarbetaren fyller 67 år. 

• Ansvarstiden är obegränsad så länge det finns en giltig 
försäkring, vilket innebär att ersättning kan lämnas för ett 
skadefall upp till 67 års ålder. 

• Försäkringen ersätter även kostnader för patientavgifter inom 
offentlig vård upp till gränsen för högkostnadsskyddet.

Innan köp och villkor 
Försäkringens generella förköpsinformation och fullständiga 
villkor hittar du på euroaccident.se. Ett försäkringsavtal kan 
ha villkor som avviker från de generella och tillhandahålls då 
av din försäkringsförmedlare. 

Förmånsskatt
Premie som betalas helt och hållet av arbetsgivaren är delvis 
förmånsskattepliktig. Se euroaccident.se för aktuell  
information.

euroaccident.se
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.

Vad innehåller PrivatAccess? Brons Silver Guld
Specialistvård

Operation och sjukhusvård

Sjukvårdsrådgivning

Psykolog, psykoterapeut

Dietist

Patientavgifter

Resor och logi, över 100 km

Rehabilitering efter operation

Hjälpmedel

Second opinion

Utökad sjukvårdstjänst

E-vårdstjänst

Fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, osteopat

Akupunktur

Läkemedel

Behandling av infektioner i ögon, öra-näsa-hals och luftvägar

Samtalsstöd psykolog, jurist, ekonom

Hälsocoach

Chefsstöd samt rådgivning inom HR- frågor


