Några fakta om Sjukvårds- och Tandvårdsförsäkringen
Detta är inget villkor - För fullständig information se gällande villkor vilket du finner på direkt.sakra.se/sakrapersonskydd
För mer information kontakta din försäkringsförmedlare i Säkra
Se viktig information nedan
Vid anslutning av ny personal på befintlig försäkring skall detta
anmälas snarast, dock senast inom 3 månader från
anställningsdagen. Sker detta senare ansluts den anställde från den
dag anmälan inkommer till Säkra Direkt AB. Samma regler gäller vid
avslut av försäkring.
Information om på- och avanmälningar av personal ska lämnas från
företagets ansvarige till er förmedlare. Ange alltid:
• Företagsnamn
• Datum för anställning eller
anställningens upphörande
• Org.nr
• Enligt villkoret intygande om full
• Namn på anställd
arbetsförhet *
• Pers.nr på anställd
För att vi som företrädare för försäkringsgivaren, ska kunna ge er
och era anställda en så bra och snabb service som möjligt i samband
med att ni söker sjukvård via försäkringen behöver vi kontinuerligt
få information när anställda börjar och slutar i företaget.

När vi får meddelande om att anställd (som varit anställd i företaget minst
6 månader) slutar i företaget skickar vi ut erbjudande om fortsatt
försäkring. Försäkrad måste tacka ja till fortsatt försäkring snarast i
samband med anställningens upphörande dock senast inom 3 månader
från sista anställningsdagen.

Allmänna bestämmelser

• veneriska sjukdomar
• AIDS, AIDS-relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till
HIV-antikroppar (HIV-positiv)
• missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner, (Dock ersätts missbruksvård
vid ett (1) behandlingstillfälle)
• avsiktligt självförvållad kroppsskada
• födelsekontroll, inklusive sterilisering
• framkallad abort, om inte den är medicinskt ordinerad
• graviditet, födsel och efterbehandling
• varje slag av fertilitetstest och/eller fertilitetsbehandling, inklusive
hormonbehandling, insemination eller undersökningar och alla procedurer
relaterade till denna, inklusive kostnader för graviditet, födsel, för- och
efterbehandling av barnet/barnen samt behandling av symtom och följder
därav
• alla former av experimentell vård
• vård som inte ingår i medicinsk eller kirurgisk behandling, bland annat
uppehåll på vårdhem, åldringsvård, senil demens
• behandling av sexuell dysfunktion
• tandvård och tandkirurgiska operationer
• snarkproblem så vida inte sömnapné är diagnostiserad
• logoped
• behandling av naturläkare eller homeopat samt medicinering med
naturmedicin eller homeopatiska preparat samt andra alternativa
behandlingsmetoder
• läkarintyg
• hälsointyg
• behandling av sjukdomar under militärtjänst
• behandling utförd av den försäkrade, hans/hennes partner, föräldrar eller
barn eller ett företag som ägs av någon av sagda personer
• epidemier där insatserna leds av offentliga myndigheter
• sjukdom som omfattas av smittskyddslagen eller följder därav
• ett avtalat besök, behandling eller operation på en mottagning, sjukhus eller
klinik där den försäkrade uteblivit. Kostnaden debiteras den försäkrade
• organtransplantation
• konvalescens
• åderbråck som inte är medicinsk motiverat och som är av kosmetisk karaktär
• utredning och/eller behandling av psykisk eller neuropsykiatrisk diagnos
enligt ICD kod F90-F98
_________________________________________________________________

Hur försäkringen gäller
Sjukvårdsförsäkringen gäller dygnet runt för dig som försäkrad.
Ersättning lämnas dock aldrig för akut vård varken utomlands eller i
Sverige. Endast på förhand godkänd planerad vård ersätts.
Du ska vara folkbokförd inom Norden och omfattas av allmän
sjukvård genom Nordisk Försäkringskassa.
Tandvårdsförsäkringen gäller dygnet runt för dig som försäkrad. Du
skall alltid söka tandvård hos din vanliga tandläkare. Skadereglering
sker i efterhand via en skadeanmälan. Du ska vara bosatt och
folkbokförd i Sverige och inskriven i Svensk Försäkringskassa.
Slutålder
Sjukvårdsförsäkringen gäller livsvarigt. Tandvårdsförsäkringen gäller
till utgången av den månad du fyller 65 år.
Självrisk/Remisskrav
Se omfattning på omstående sida.
Skatteeffekter
För skatteregler avseende Sjukvårdsförsäkringen se
www.sakrapersonskydd.se.
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Försäkringsgivare
För livförsäkring är försäkringsgivaren Swiss Life Luxembourg S.A
med bindande nummer B1511 220034TL och, för övriga produkter
60%, hos SI Insurance (Europe) SA (SIIE), 40% Axis Speciality Europe
SE med bindande nummer B1844 220035KG. Försäkringsgivarna
företräds av Säkra Direkt AB.
________________________________________________________

Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsupplysning och Vårdplanering
Försäkringen ger dig rätt till vårdplanering av legitimerade
sjuksköterskor per telefon på vardagar mellan kl 08.00 - 17.00 samt
sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Ring 020 - 51 51 00
Befintlig åkomma
Försäkringen gäller inte för någon befintlig åkomma, med vilken
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 varit helt
behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av ett år
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 från skadedatumet. Flera skadefall med medicinskt
samband räknas som samma skadefall.
Här följer exempel på vad som inte omfattas av försäkringen
• förebyggande vård t ex vård och behandling av diagnostiserad kronisk
sjukdom/skada som kräver livslång behandling, försäkringen ersätter
endast vårdprocess som har till syfte att läka eller förbättra det
medicinska tillståndet hos den försäkrade
• kosmetisk kirurgi och behandling, såvida inte denna är medicinskt
nödvändig och godkänd av försäkringsgivaren
• överviktsoperationer inom den privata vårdsektorn samt följder därav

* Definition full arbetsförhet:
Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan
inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från
Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan
avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning,
tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på
grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att
arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller
vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning
inte är beviljad.

Tandvårdsförsäkring
Försäkringen kan endast tecknas som en tilläggsförsäkring till Säkra
Sjukvårdsförsäkring. 1 månads karens: diagnostik/röntgen, behandling av
sjukdom, fyllningar, utredningar och mindre kirurgiska åtgärder,
rotkanalbehandling, fasta proteser. 3 månaders karens: kronor och broar.
Här följer exempel på vad som inte omfattas av försäkringen
• tandskada som kan härledas till misskötsel av tänderna
• basundersökning, kontroller och förebyggande åtgärder
• behandling som är kosmetisk
• farmakologiprodukter och sådana som används för tandrengörning, så som
tandborste, tandkräm etc.

• behandling som ej anses nödvändig för fortsatt munhälsa
• all behandling för att ersätta en brygga, krona eller protes som är eller kan
•
•
•
•

göras användbar enligt accepterad tandvårdsstandard
all behandling som ersätts på annat sätt till exempel via annan försäkring
behandling till följd av missbruk av alkohol, droger och/eller mediciner
tandregleringsbehandlingar
behandling av tänder som saknades då försäkringen tecknades

