Vårdförsäkring Kollektiv för företag knutna till HVC
Korta väntetider och privatvård snabbt. Det är något av innehållet i den
förmånliga vårdförsäkring som SEB Trygg Liv har utformat i samarbete med
HVC i Ljungby AB.
Hjälp snabbt

Vårdservice

Vårdförsäkring Kollektiv är ett komplement till den offentliga vården. Med
en vårdförsäkring kan din personal få hjälp snabbt om de blir sjuka.
Företaget kan välja att teckna försäkringen antingen så att den gäller redan
innan en remiss har utfärdats av läkare eller först efter att remiss har
utfärdats av läkare. Din personal får hjälp av våra sjuksköterskor med att
planera vården, boka läkarbesök etc, så att väntetiden blir så kort som
möjligt. Allt sker med stor omsorg och personlig service.



Rådgivning efter remiss, måndag – fredag kl 07 - 17



Vårdplanering efter remiss, hjälp att välja specialister, boka tider
m m, måndag – fredag kl 07 – 17.

Specialistvård

Begränsningar
Försäkringsvillkoren innehåller vissa begränsningar i rätten till
ersättning bland annat för tidigare sjukdom eller olycksfallsskada,
se avsnitt 3 i försäkringsvillkoren.

Vårdförsäkringen kan ge tillgång till specialistläkare på ett stort antal
privata sjukhus och kliniker runt om i Sverige, till exempel Sophiahemmet i
Stockholm och Carlanderska i Göteborg.

Några regler


Den anställde ska ha fyllt 16 år men inte 66 år (försäkringen gäller
dock till fyllda 80 år)

Försäkringen omfattar



Den anställde ska vara folkbokförd och bosatt i Sverige under hela
försäkringstiden



Den anställde ska vara fullt arbetsför, vilket bland annat innebär
att han eller hon ska kunna fullgöra ett vanligt arbete utan några
inskränkningar.



Undersökning, diagnostisering, behandling, operation och eftervård.



Resor och logi i samband med dagkirurgiska ingrepp, sluten vård och
om särskilda skäl föreligger.



Ersättning för avgifter upp till högkostnadsskyddet för vård som är
offentligt finansierad.



10 behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut.

Skatteregler



10 behandlingstillfällen hos sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat.



Hjälpmedel för sjukdomens/olycksfallsskadans läkning.



Ytterligare läkarbedömning om den försäkrade ställs inför ett svårt
medicinskt ställningstagande.

Den anställde förmånsbeskattas för 2 % av försäkringspremien (för
offentlig vård, resor och logi samt hemhjälp). Motsvarande belopp är
avdragsgillt för företaget. Utbetald ersättning är fri från skatt.



Hemhjälp efter hemkomst från operation.



Vaccinationsrådgivning.



Vårdgaranti – rätt att få en operation genomförd inom 28 dagar.

Förmånligt avtal
Priset för Vårdförsäkring Kollektiv är extra förmånligt jämfört med
samma försäkring utanför HVC i Ljungby.

Vill du veta mer?
Kostnader ersätts så länge försäkringen är i kraft och premie betalas. För
sjukdomar och olycksfallsskador som inträffat innan försäkringen upphört
ersätts kostnader i minst ett år, räknat från första läkarbesöket för
sjukdomen/olycksfallet.

Kontakta Kenneth Lindqvist på SEB Trygg Liv om du har frågor. Du når
honom på e-post kenneth.lindqvist@seb.se.
Läs mer om försäkringen på www.hvclby.se

Obs! Detta är en översiktlig information. Försäkringens omfattning och giltighet regleras av villkoren för
Vårdförsäkring Kollektiv.
Försäkringsgivare är Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Org nr 516401-8243, 106 40 Stockholm,
Kundservice Privat 077-11 11 800, Kundservice Företag 0771-43 10 00

