
PrivatAccess riktar sig till företag som bryr sig och är måna om sina medarbetares hälsa. Försäk-
ringen förkortar sjukfrånvaron genom snabb och enkel tillgång till sjukvårdsrådgivning och privat 
specialistvård med kort väntetid. Friska och nöjda medarbetare skapar lönsamma företag.

Sjukvårdsförsäkring – PrivatAccess  

Euro Accidents Medicinska Kundcenter
Våra sjuksköterskor och vår psykolog ger professionell rådgiv-
ning och bokar vård vid behov. De fi nns även som stöd genom 
en eventuell vårdkedja. 

Snabb tillgång till privat specialistvård
PrivatAccess vårdgaranti ger tillgång till privat specialistvård 
inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar. Tids-
bokning görs via vårt Medicinska Kundcenter under dagtid.

Ett rikstäckande vårdgivarnätverk
Euro Accident har ett rikstäckande vårdgivarnätverk med auk-
toriserade samarbetspartners. Vårt Medicinska Kundcenter 
bokar tider utifrån varje individs behov. De vill alltid medar-
betarens bästa. 

Omtänksam och attraktiv arbetsgivare 
Allt fl er företagare ser kopplingen mellan friska medarbetare 
och företagets resultat. Att tillhandahålla professionell hälso-
vård, sjukvård och rehabilitering är idag en viktig konkurrens-
faktor för dig som arbetsgivare när du vill attrahera nya med-
arbetare till företaget. Med PrivatAccess kan du erbjuda med-
arbetarna trygghet för både kropp och själ samtidigt som du 
blir en attraktiv arbetsgivare. 

Smidigt och enkelt för medarbetaren 
Euro Accident betalar alla kostnader för planerad vård bokad 
via det Medicinska Kundcentret. Egna utlägg, som försäkring-
en täcker, ersätts i efterhand via vår telefonskadereglering.

SJUKVÅRD OCH REHAB

O M T A N K E  +  H A N D L I N G S K R A F T  +  N Y T Ä N K A N D E 



PrivatAccess – fakta
 + Sjukvårdsrådgivning.
 + Tid hos specialist – inom 7 dagar. 
 + Operation/åtgärd – inom 14 dagar.     
 + Operation och sjukhusvård i privat regi.
 + Pre- och postoperativ service – personlig kontakt  

inför och efter operation.
 + Medicinsk vård och rehabilitering efter operation. 

PrivatAccess – viktigt att veta
 + Sjukvårdsgaranti – ersättning om 1 000 kr per dag,   

dock max en årspremie, om inte vårdgarantin infrias.
 + Obegränsad ansvarstid, upp till 66 år.
 + Möjlighet att medförsäkra maka/make, registrerad   

partner, sambo samt barn.
 + Förmånsbeskattningen för PrivatAccess Brons är  

2 procent, samt 3 procent för PrivatAccess Silver och  
PrivatAccess Guld.

PrivatAccess – giltighet
Försäkringen gäller till och med den månad den försäkrade 
fyller 67 år eller tills den i gruppavtalet angivna slutåldern 
uppnåtts, vanligen 67 år. Därefter erbjuds den försäkrade att 
privat fortsätta med försäkringen. Försäkringen kan behållas 
livet ut. PrivatAccess gäller för planerad privat vård i Sverige. 
Vid akut vård utomlands täcker PrivatAccess rese- eller hem-
försäkringens självrisk, max 5 000 kr.

PrivatAccess – teckningsregler
Försäkringen kan tecknas av gruppmedlem som fyllt 16 år, är 
bosatt och folkbokförd i Norden, exklusive Island, och som är 
berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa, eller 
dess motsvarighet inom Norden, om inget annat framgår av 
gruppavtalet.

För person som är bosatt och folkbokförd i annat nordiskt land 
än Sverige krävs att personen är i utlandstjänst hos ett svenskt 
företag som tecknat gruppförsäkring med Euro Accident 
för sin personal i Sverige. Försäkringen går att teckna fram till 
65-årsdagen.

PrivatAccess – villkor 
Försäkringens förköpsinformation och fullständiga villkor hit-
tar du på euroaccident.se. Avsteg från dessa villkor kan före-
komma på avtalsnivå.

Kombinera försäkringar
PrivatAccess kan kombineras med sjukförsäkringen PlanSjuk 
där rehabiliteringsförsäkringen ComeBack ingår. Att kombi-
nera Euro Accidents försäkringar kan ge rabatterade premier. 
Kontakta oss om ni vill veta mer.

SJUKVÅRD OCH REHAB

Vad innehåller PrivatAccess? Brons Silver Guld
Sjukvårdsrådgivning  och vårdplanering

Specialistvård

Operation och sjukhusvård

Pre- och postoperativ kontakt

Utökad sjukvårdstjänst

Second opinion  

Eftervård – medicinsk rehabilitering efter operation

Resor och logi

Patientavgifter

Hjälpmedel

Psykolog, psykoterapeut

Dietist

Självriskeliminering vid akut skada utomlands

E-vårdstjänst  

Fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, osteopat

Akupunktur

Läkemedel  

Behandling av infektioner i ögon, öron-näsa-hals och luftvägar

Samtalsstöd psykolog, jurist, ekonom  

Hälsocoach

Chefsstöd

www.euroaccident.se

Vi vill bidra till en trygg och frisk värld 
Trygghet och hälsa hör ihop. På Euro Accident försäkrar vi människors liv, lön och välmående.  
Bra försäkringar och friska medarbetare skapar framgångsrikare företag. Räkna med Euro Accident!

Euro Accident är en del av National General Group och ägs av National General Holdings Corp. (NGHC) som  
är noterade på Nasdaqbörsen. Våra försäkringar kan tecknas via de flesta försäkringsförmedlare i Sverige.10

2-
10

-1
6-

2-
02


