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Dina
försäkringar
i mobilen.
Upptäck vår

app!

Sjukvårdsförsäkring – PrivatAccess Silver
Med vår sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver får dina medarbetare rådgivning, behandling och
operation i privat regi utan långa väntetider. De får hjälp när de behöver den och utan att vara
borta från arbetet längre än nödvändigt. Dessutom är det en eftertraktad anställningsförmån.
Snabb tillgång till privat specialistvård

Förebygger sjukfrånvaro

Euro Accident har egna sjuksköterskor och psykologer som
ger professionell rådgivning och bokar tid hos specialister i
vårt auktoriserade nätverk. Vi kan erbjuda tid hos en specialist inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.

För dina medarbetare är det en stor trygghet att veta att de
enkelt och snabbt kan få hjälp när den behövs. Frånvaron
från arbetet blir inte heller längre än nödvändig eller kan till
och med undvikas helt.

Läkare online med E-vård

Skillnad på sista raden

För enklare sjukdomstillstånd kan det mesta skötas via
webben genom vår E-vårdstjänst på euroaccident.se.

En sjukdag beräknas kosta minst 10 procent av månadslönen. Lägg därtill de dolda kostnaderna för medarbetare
som visserligen är närvarande, men som inte kan utföra sitt
arbete helt och hållet på grund av något fysiskt eller psykiskt
problem. En sjukvårdsförsäkring är ett effektivt sätt att få
friskare medarbetare, lägre kostnader och minskad risk för
produktionsbortfall.

En legitimerad läkare i vårt nätverk utför en webbaserad
utredning och kan sedan rekommendera åtgärder, fortsatt
provtagning, remittera till specialist och skriva ut e-recept.
Vi garanterar svar inom fyra timmar, men oftast handläggs
ett ärende redan inom en timme.

Omtyckt anställningsförmån
En sjukvårdsförsäkring är en av de mest uppskattade och
efterfrågade anställningsförmånerna. Den bidrar till att företaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det är även
värdefullt att få möjlighet att medförsäkra sina närmaste
familjemedlemmar.

Åtgärdsförslag vid behov
Euro Accident arbetar proaktivt med att förbättra företagets
hälsostatus. För större företag kan vi erbjuda en avancerad
skadeanalys med konkreta åtgärdsförslag för att minska
ohälsan och skapa mer hållbara medarbetare.
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Fem anledningar att skaffa PrivatAccess Silver
• Ger snabb tillgång till specialistvård och operation
• En av de mest attraktiva anställningsförmånerna
• Förebygger och förkortar dyr sjukfrånvaro

• Möjlighet till analys med åtgärdsförslag vid försämrad
hälsotrend
• Bidrar till trygga, friska, och därmed hållbara medarbetare

Vad innehåller PrivatAccess Silver?
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
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Behandling av infektioner i ögon, öra-näsa-hals och luftvägar

Bra att känna till

Innan köp och villkor

• Försäkringen gäller för planerad privat vård i Sverige.
Vid akut vård utomlands täcker PrivatAccess Silver reseeller 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, vilket innebär att ersättning
kan lämnas för ett skadefall upp till 67 års ålder.

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.

Försäkringar plus hälsa för Hållbara Medarbetare
Euro Accidents idé är enkel: med rätt försäkringar och fokus på hälsa mår medarbetarna bra. När de mår bra, går
företaget bättre. Vi kallar vårt koncept för Hållbara Medarbetare – nyckeln till framgång för framtidens företag.

euroaccident.se

