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Sjukvårdsförsäkring
Försäkringskompetens har tagit fram en förmånlig
sjukvårdsförsäkring för dig som medlem i DRF.
Försäkringsgivare är Protector.
• Med Sjukvårdsförsäkringen garanteras specialistvård inom 7 dagar utan
krav på remiss för endast 314 kr/månad.
• Enligt undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv kan sjukvårdsförsäkring minska företagens sjukfrånvaro med 20 %.
• Försäkringen lämnar erstättning för patientavgifter inom offentlig vård
upp till gränsen för högkostnadsskyddet.

Tänk dig att du gör dig illa i knät, så illa att du måste korsbandsopereras. Bor du på “fel ställe” i landet kan du behöva vänta i flera år
för att få en operation. På vissa håll tar det till och med månader innan
du får komma till en specialist för undersökning.
Sjukvårdsrådgivning
När du ringer numret på ditt sjukvårdskort, besvaras samtalet av utbildade sjusköterskor. Du får
hjälp med medicinska frågor och kan även få tips om egenvårdsåtgärder. Vid behov hjälper de
dig med att boka tid hos rätt privatvårdgivare.
Inget remisskrav
Till skillnad mot många andra sjukvårdsförsäkringar behöver du ingen remiss. Det innebär att du
är välkommen direkt utan att först behöva gå via den allmänna sjukvården.
Bred omfattning
Försäkringen inkluderar receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet, behandling av psykolog, sjukgymnast, naprapat och kiropraktor. Du kan även få ersättning för egna-, samt nära anhörigs rese-, och logikostnader.
Sänk företagets sjukfrånvaro
Enligt undersökning där 470 företag inom livsmedelsföretagen, Sveriges Byggindustrier och
Transportgruppen tillfrågats på uppdrag av Svenskt Näringsliv, sjönk sjukfrånvaron med 20 %
bland företag som tecknat sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Sjukvårdsförsäkring ger inte
bara nytta för de anställda...
Låg premie - Enkelt att teckna
Försäkringen kostar bara 314 kr / månad och anställd. För att teckna försäkringen krävs ingen
krångling hälsodeklaration. Det räcker att arbetsgivaren intygar att de försäkrade är fullt arbetsför,
utan sjukbidrag eller liknande. Försäkringen gäller upp till 70 års ålder. Från 65 år höjs premien
till 628 kr / månad. Försäkringen gäller med 750 kr självrisk vid första besöket per skada.
Observera
Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom/åkomma eller kroppsfel som varit
behandlad eller känd hos den försäkrade innan försäkringen tecknades. Försäkringen kan dock
ersätta tidigare diagnoser/åkommor under förutsättning att försäkringen varit i kraft minst ett år
och att försäkrad varit helt symptom-, och behandlingsfri från dessa under det senaste året.
Vill du teckna försäkring eller veta mer?
Försäkringskompetens i Uppsala AB
Tel: 018-370145
Fax: 018-4903273
E-post: info@fkomp.com
www.fkomp.com

