Sjukvårdsförsäkring
Snabb vård utan
omvägar
Gäller från 1 januari 2015

Sjukvårdförsäkringen ger dig snabb tillgång till
rådgivning och specialistsjukvård oavsett var i
landet du bor. Du får tillgång till bland annat
kvalificerad medicinsk rådgivning, läkarvård,
operationer, sjukhusvård, psykologbesök,
rehabilitering och eftervård.
I försäkringen finns en vårdgaranti som
ger dig rätt att få kontakt med en läkare
inom 3 vardagar.
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I försäkringen ingår alltid:
•• Vårdgaranti, du ska inom 3 vardagar
få kontakt med en läkare.

Begränsningar

•• Vårdrådgivning, du får medicinsk
rådgivning via telefon.

Om du haft en sjukdom eller skada före försäkrings-

•• Vårdplanering, hjälp med att hitta
den bästa vägen till vård.
•• Läkarvård

tiden måste du ha varit symtomfri två år för att få
ersättning för samma besvär.
Graviditetsbehandlingar eller sjukdom/skada som

•• Sjukhusvård och operation

uppstått vid särskilt riskfylld verksamhet och skada

I försäkringen kan även följande ingå:
•• Patientavgifter upp till högkostnadsskyddet

ningar vid utlandsvistelse och vistelse i krigszoner.

•• Resor och logi

vara bosatt och folkbokförd i Sverige under de senas-

•• Eftervård och rehabilitering

te 18 månaderna, eller jobba här och bo i något nord-

•• Hjälpmedel

iskt land. Du ska vara inskriven i Försäkringskassan.

•• Psykologstöd
•• Hälsoprofil på webb

vid elitidrott ersätts inte. Det finns också begränsFör att få teckna försäkringen måste du antingen

Det finns ytterligare några undantag i försäkringen
som du hittar i villkoren. Här redovisas enbart en del.

•• Läkemedelskostnader upp till högkostnadsskyddet
•• Tandskada
•• Hjälp i hemmet efter operation
•• Sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat och/eller
kiropraktor
•• Hälsoundersökning
•• Second opinion
•• Dietist

Exempel
Gunnar, 60 år, har ont i ett knä. Han ringer
Vårdrådgivningen och får en bokad tid till
specialistläkare inom 2 dagar. Efter läkarbesök och röntgen konstateras det att han
har en meniskskada. Gunnar får en operationstid 1 vecka senare.

Vem kan teckna försäkring?
•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett företag
som har avtal med Förenade Liv.
•• Make/maka eller sambo till person som har rätt att
teckna försäkring. Make/maka eller sambo kan ansöka
om försäkring om gruppmedlem tecknat minst en av
försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet, om inte annat har avtalats.

Det här är kortfattad information om
försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor
finns på forenadeliv.se

Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för att teckna försäkring.
FL 1315 15. 01

Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
kundservice@forenadeliv.se

Kundtjänst:
Telefon: 08-700 40 80
Fax: 08-700 43 00

