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Behandlingsforsikring Solid
Trygghet for den ansatte

I vår behandlingsforsikring Solid vektlegger vi å se hele mennesket. Vi gir målrettet og skredder-
sydd hjelp. De ansatte får råd, behandling og operasjon i det private helsevesen innen gitte tids-
frister. 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 be-
handling 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 erfa-
ren 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.



euroaccident.no
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.

• Nøkternt produkt – sunn portefølje

• Det viktigste er dekket - der det tar tid å komme inn i det offentlige

• Tatt vekk frekvensgrunnlaget – fysikalske behandlinger og psykologtjenester

• Bidrar til å få ned skadeprosenten

• Større mulighet for stabil pris – forutsigbarhet

• Kan tegnes stand-alone
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Dette dekker behandlingsforsikringen 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

Rus- og spilleavvenning

Behandlingsforsikring Solid
Fordeler med

Velg egenandelen for forsikringen:

• Egenandel per skade – 480 kroner

• Ingen egenandel


