Säkra
Sjukvårdsförsäkring Sjukvård på dina villkor

Detta ingår i försäkringen
Försäkringen ger dig tillgång till Säkra Vårdplanering för rådgivning samt bokning av läkarbesök, specialistvård och
operation hos privata vårdgivare.
Du bokar vård via Säkra Vårdplanering på vardagar mellan 08-17.

I försäkringen ingår även:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24-timmars rådgivning
Vårdgaranti
Läkarvård och behandling för skador, sjukdom och åkommor oavsett om det inträffar på arbetet eller på fritiden
Eftervård
Resor och logi i samband med behandling (om vårdgivaren befinner sig mer än 10 mil från hemorten)
Hjälpmedel för att förkorta eller underlätta läkningen
Receptbelagd medicin i samband med sjukhusvistelse och behandling
Second Opinion vid allvarlig sjukdom
Vaccinationsrådgivning samt möjlighet att få tid bokad

Detta gäller försäkringen inte för

!

•
•
•
•
•

Akut vård
Förebyggande vård
Tandvård och tandkirurgiska operationer
Kosmetiska behandlingar (kan dock ersättas till följd av ersättningsbar skada)
Försäkringen gäller inte för någon befintlig åkomma, här avses åkomma som har varit journalförd, behandlad
eller känd av den försäkrade innan försäkringen började gälla. Befintlig åkomma omfattas dock av
försäkringen efter att den försäkrade har varit helt behandlings- och symptomfri under en sammanhängande
tid av 12 månader (365 dagar) närmast före det att ersättningsanspråk framställs p.g.a. sjukdomen eller
besväret.

Ansvarstid
Försäkringen har obegränsad ansvarstid fram till 66-årsdagen, därefter är ansvarstiden 5 år. Om försäkring tecknad av
arbetsgivare eller organisation lämnas obetald under pågående skadefall är ansvarstiden 1 år.

Är försäkringen en förmån?
Detta berör endast dig som har en sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren (Du som betalar din
sjukvårdsförsäkring privat berörs inte av detta).
Hela försäkringspremien betraktas från och med 1 juli 2018 som en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren. Redogörelse
över förmånsbeskattning för den anställde och effekterna av skatteverkets ställningstagande kan du läsa om på vår
kundsida www.sakrapersonskydd.se under Produkter, Sjukvårdsförsäkring.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen ersätter utgifter för behandling i Sverige som är i förväg godkänd av Säkra vårdplanering.

Inga långa väntetider
Med Säkras Sjukvårdsförsäkring får du fri tillgång till privat vård utan långa väntetider. Du tas om hand av sjukvårdskunnig
personal som planerar din vidare vård och behandling. Syftet är att minimera sjukfrånvaron.
Försäkringen har en service- och vårdgaranti vilket innebär att du får träffa läkare inom 4 arbetsdagar, och behövs operation
sker denna inom 20 arbetsdagar. Försäkringsgivaren lämnar garantiersättning för ett och samma skadefall om godkänd
operation förmedlad av vårdplaneringen inte genomförts inom 20 arbetsdagar. Detta för att ”vägen tillbaka” ska bli så kort
som möjligt.

Självriskalternativ Remisskrav
Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas med eller utan självrisk (1 500 kr, 750 kr eller 0 kr), alternativt med Remisskrav.
Försäkringen ersätter behandling upp till 2 miljoner kronor/år och person.

Tandvårdsförsäkring
Teckna Tandvårdsförsäkringen som ett komplement till din Sjukvårdsförsäkring vuxen och få hjälp med oväntade
tandvårdskostnader. Med Tandvårdsförsäkring kan du alltid känna dig trygg när det gäller dina tänder.

Medförsäkra din familj
Du kan även medförsäkra din familj, make/maka, sambo och barn. Sjukvårdsförsäkringen för barn gäller upp till 25 års ålder
och omfattar samtliga barn.

Så här använder du Säkra Sjukvårdsförsäkring
•
•
•
•

Kontakta Säkra Vårdplanering
Vårdplaneringen återkommer med tid hos specialistläkare
Specialistläkaren undersöker dig och ombesörjer vidare vård (röntgen,
operation mm).
Eftervård samordnas av Säkra Vårdplanering och behandlande specialistläkare.

! Har du tecknat försäkringen med självrisk betalas denna i normalfallet vid första besöket hos läkaren.
Har du tecknat försäkringen med remisskrav?
•
•
•
•
•
•

Kontakta din vårdcentral som du är listad hos (betala eventuell patientavgift)
Vid behov av specialistvård begär du att få en skriftlig remiss samt kopia på din
journal
Kontakta Säkra Vårdplanering (skicka in remiss och journalkopia)
Vårdplaneringen återkommer med tid hos specialistläkare
Specialistläkaren undersöker dig och ombesörjer vidare vård (röntgen,
operation mm).
Eftervård samordnas av Säkra Vårdplanering och behandlande specialistläkare.

Försäkringsgivare och förköpsinformation

Sjukvårdsupplysning eller Vårdplaneringennår du på telefon 020- 51 51 00.
För ansökan och mer information ber vi dig kontakta din försäkringsförmedlare i Säkra.
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Aktuella försäkringsgivare och förköpsinformation finner du på www.sakrapersonskydd.se

