Trygghet for den ansatte

Behandlingsforsikring Total
I vår behandlingsforsikring Total vektlegger vi å se hele mennesket. Vi gir målrettet og skreddersydd hjelp. De ansatte får råd, behandling og operasjon i det private helsevesen innen gitte tidsfrister. Det gir dem trygghet å vite at de enkelt og raskt kan få riktig hjelp ved behov.
Passende tidspunkt for behandling avtales mellom vårt
kundesenter og den ansatte, for å gi forutsigbarhet i når
og hva som skjer videre.

Rask tilgang til utredning og behandling på
privat klinikk eller sykehus
Euro Accident har egne sykepleiere, fysioterapeuter,
psykolog og lege, som samarbeider for å finne riktig behandling for den forsikrede før det bookes timer hos
spesialister i vårt tverrfaglige helsenettverk. Vi kan tilby
time til utredning innen 10 virkedager. Blir det behov for
operasjon, tilbyr vi også dette innen 10 virkedager.

Helsetelefon og onlinelege

Medisinsk rådgivning 24 timer i døgnet, 365 dager i
året. Tjenesten kan benyttes av hele husstanden. De
som ringer til Helsetelefonen får snakke med en erfaren sykepleier, som lytter til dem, gir råd og veiledning.
Ansatte får i tillegg tilgang til onlinelege for konsultasjon ved enklere medisinske problemstillinger.

Psykologisk krisehjelp

Forsikrede får tilgang til Psykologisk krisehjelp – hvor
den ansatte får kontakt med en psykolog innen 24
timer, samt ved behov dekkes tre påfølgende samtaler
med psykolog.

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

Fordeler med

Behandlingsforsikring Total
•

6 behandlinger per skade hos fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor eller naprapat. Du kan ha
flere skader og får dekket 6 behandlinger på hver
skade. Dvs har du fire skader får du dekket 24
behandlinger på disse skadene.

•

Er du behandlings- og symptomfri i 12 måneder,
dekkes nye 6 behandlinger på samme skade.

•

Fagmiljøet satser på mer opplæring i øvelser og
egentrening, og mener at 4,5 behandlinger i snitt
er det som skal til.

•

•

Vårt nettverk av psykologer tilbyr selvsagt videokonsultasjon, dersom det er mest praktisk eller nødvendig.

•

Vi vil følge opp den forsikrede for sikre at målene
med behandlingen er oppnådd.

Egen fysioterapeut vurderer hvilken behandler i vårt
medisinske nettverk forsikrede bør behandles av.

•

Etter operasjon er det ingen øvre grense for antall
fysikalske behandlinger de neste 6 måneder.

•

10 samtaler med psykolog, hvor vårt interne helsepersonell vurderer hvilken psykolog i vårt eget medisinske nettverk som egner seg best til å hjelpe.

Dette dekker behandlingsforsikringen

Velg egenandelen for forsikringen:

•
•

Egenandel per skade – 480 kroner

•

Ingen egenandel

Egenandel per behandling – 250 kr for
fysikalsk og 350 kr for psykologi

Solid

Total

Behandlingsrådgivning
Veiledning i valg av behandler
Helsetelefon/online allmennlege
Bildediagnostisering
Legespesialist
Videokonsultasjon hos legespesialist
Second opinion-andregangsvurdering
Operasjon
Oppfølging etter sykehusinnleggelse og operasjon
Medisiner
Hjelpmidler etter operasjon
Opptrening etter operasjon
Reisekostnader
Psykologisk krisehjelp
Garantitid
*Fysioterapeut/manuellterapeut/kiropraktor eller naprapat
*Psykolog

10297-21-02

Rus- og spilleavvenning

Sammen skaper vi Holdbare medarbeidere
Vårt fokus er å tilby forsikringer i toppklasse, som bidrar til at bedrifter har trygge og friske medarbeidere. Når medarbeiderne
har det bra, går bedriften bra. Vi kaller det Holdbare medarbeidere. Den fineste og mest verdifulle ressursen en bedrift kan ha.

euroaccident.no

