Trygghet för
dig och dina
medarbetare

– för företag med minst tio medarbetare

Våra försäkringar
Vår sjukvårdsförsäkring med hälsofrämjande tjänster ger dig och dina medarbetare möjlighet att arbeta aktivt för att minska ohälsa och sjukdom.
Vi kan också erbjuda ett antal försäkringar som är skräddarsydda för företag och
organisationer som vill ge medarbetarna möjlighet att försäkra sig om ekonomisk
trygghet vid sjukdom, olycksfall och dödsfall – enkelt och prisvärt.
Med våra försäkringar för friskare företag och ekonomisk grundtrygghet har företaget
en trygg plattform, så att du och dina medarbetare kan fokusera på verksamheten.
Det här är en översiktlig information. Läs mer om våra personförsäkringar på
lansforsakringar.se/person.
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Friskare medarbetare
Vår sjukvårdsförsäkring bygger på tre pusselbitar:
Rätt vård i rätt tid – om du blir sjuk, Hälsofrämjande tjänster så att du kan hålla dig frisk, och Effektiv rehabilitering – när du
behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Det är en
försäkring för friskare medarbetare i friskare företag och
organisationer.

Tre pusselbitar
för långsiktig
trygghet

Sjukvårdsförsäkring
Grunden i sjukvårdsförsäkringen är att du och
dina medarbetare ska få snabb tillgång till den
vård ni behöver. Vår sjukvårdsförmedling ger
råd, och om vård behövs bokar de tid hos någon
av de privata vårdgivare vi samarbetar med.
Vissa behandlingar finns bara inom den offentliga vården och kan därför inte bokas av oss.

• second opinion – förnyad bedömning vid
särskilt allvarliga sjukdomar och skador
eller vid särskilt riskfylld operation
• behandling av beroende och missbruk
• offentlig vård upp till högkostnadsskyddet
– om du väljer att vända dig till den offentliga vården istället för att använda sjukvårdsförsäkringen

Sjukvårdsförsäkringen gäller alltid utan
självrisk för
• sjukvårdsrådgivning
• hälsofrämjande tjänster
• e-vård
• psykolog- och fysioterapibehandling på
distans
• arbetslivsinriktad rehabilitering – med utredning, rehabiliteringsplan och åtgärder

Tilläggspaket
Du kan köpa ett tilläggspaket till försäkringen
och då ersätts även kostnader för
• läkemedel upp till högkostnadsskyddet
• sjukhusvistelse i offentligvård, upp till
1 000 kronor per år
• vaccinationer
• hälsokontroll vart tredje år
• reseförsäkringens självrisk i samband
med vård vid tillfällig utlandsvistelse, upp
till 5 000 kronor

Sjukvårdsförsäkringen ersätter kostnader för
• privat vård, operation och sjukhusvård
• fysisk behandling hos psykolog och
psykoterapeut
• fysisk behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, logoped
och dietist
• resor som uppgår till minst 20 mil per resa
tur och retur, och logi
• vård efter operation – medicinsk rehabilitering
• hjälpmedel för tillfälligt bruk
• hemservice efter operation

Garanti
Vi garanterar en första medicinsk rådgivning av
specialist inom sju arbetsdagar och operation
inom 20 arbetsdagar från det att vi godkänt
den. Klarar vi inte garantin betalar vi 1 000
kronor/dygn upp till ett prisbasbelopp.
Självrisk
Försäkringen kan tecknas utan självrisk eller
med självrisk på 750 kronor.
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Att tänka på
Försäkringen gäller inte för sjukdomar som man
redan har när försäkringen köps, men om man
varit helt behandlingsfri i minst 24 månader
gäller försäkringen vid nytt vårdbehov.

Hälsofrämjande tjänster
Många sjukdomstillstånd går att förebygga
genom att leva lite sundare. Därför ingår ett
antal förebyggande hälsotjänster i vår sjukvårdsförsäkring. Vi erbjuder våra hälsotjänster
i samarbete med SOS International, som är
fristående från Länsförsäkringar och arbetar
under full sekretess. Här beskriver vi vad våra
hälsotjänster för dig och dina medarbetare
innehåller.

Chefsstöd
Som företagare kan du ringa och diskutera
ledarskapsfrågor eller personalproblem. Du
får stöd när en medarbetare riskerar att bli
långvarigt sjuk, redan har en långvarig sjukdom eller är sjuk ofta. På vår webbplats har
du också tillgång till en checklista för att
förebygga psykisk ohälsa på företaget.

Starta med en hälsoprofil
Få koll på din hälsa med vår hälsoprofil på
webben. Du svarar på frågor om dina livsstilsvanor och får råd och förslag på hälsoprogram.
Du kan också diskutera resultatet med en
hälsocoach. Som företagare kan du göra en
hälsoprofil på företaget. Då får du en sammanställning av hälsoläget för alla dina medarbetare och du kan diskutera resultatet med en
hälsostrateg. Minst tio personer måste genomföra hälsoprofilen för att anonymiteten ska
garanteras.
Personligt samtalsstöd
Få stöd och hjälp via telefon när du har problem
i privat- eller arbetslivet. Du får råd och vägledning vid psykologiska, psykosociala, hälsooch livsstilsfrågor och vid privata ekonomiska
och juridiska frågor.
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Våra hälsoprogram
Med våra hälsoprogram kan du på ett
enkelt sätt ta första steget mot bättre
hälsa.
Du gör programmen på webben
och programmen kommunicerar
med dig via sms eller e-post.
Stresshantering - Ett program som
hjälper dig hantera stress.
Sluta röka - Ett program som hjälper
dig att sluta röka för gott.
Motverka depression – Ett program
mot nedstämdhet.
Kost och motion – Långsiktig och
varaktig förändring av kost- och
motionsvanor.
Sundare alkoholvanor – Ett program
som hjälper dig att dricka mer lagom.
Sov bättre – Ett program som hjälper
dig att få bättre sömnvanor.
Oro och grubbel – Ett program för
dig som tenderar att oroa dig mycket
eller lider av generaliserad ångest.
Självkänsla - Ett program som hjälper
dig att förändra dina vanor och beteenden för bättre livskvalitet och
självkänsla.
Hantera smärta - Ett program som
hjälper dig hantera problem med
långvarig smärta.
Läs mer om Länsförsäkringars
hälsotjänster på vår webbplats
lansforsakringar.soshalsa.eu

Enkelt att använda sjukvårdsförsäkringen
På lansforsakringar.se/sjukvard har vi samlat
alla våra tjänster. Där finns länkar till våra hälso
främjande tjänster och vårt telefonnummer.
Ring oss dygnet runt, årets alla dagar, när du
behöver sjukvårdsrådgivning. Du kan också
ringa oss när du behöver
• personligt samtalsstöd eller chefsstöd
• tidsbokning hos vårdgivare (vardagar 8-18)
• arbetslivsinriktad rehabilitering eller
behandling av beroende och missbruk

Vi hjälper dig att använda din försäkring
Har du tillgång till våra hälsotjänster kan du
få nyheter och tips om försäkringen direkt i
din inkorg. I nyhetsbreven kan du läsa om nya
tjänster eller tillägg och förbättringar i försäkringen, och ta del av artiklar skrivna av experter om hur du på bästa sätt kan använda dig
av hälso- och rehabtjänsterna. Du kan anmäla
dig till nyhetsbreven på vår Hälsoportal, lansforsakringar.soshalsa.eu.
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Förmånsbeskattning
Sjukvårdsförsäkring som betalas av
arbetsgivaren ska förmånsbeskattas.
Vi erbjuder som alternativ en Förebygg- och rehabförsäkring – en försäkringslösning helt fri från förmånsbeskattning. Med samma effektiva
rehabiliteringslösning som i sjukvårdsförsäkringen.
Försäkringen kan tecknas för
enstaka medarbetare eller grupper
av medarbetare som inte önskar ha
Sjukvårdsförsäkring. Hela premien är
avdragsgill för dig som arbetsgivare.

Försäkringar för
ekonomisk grundtrygghet
Våra liv-, olycksfalls-, sjuk- och barnförsäkringar ger dina
medarbetare möjlighet att enkelt och prisvärt försäkra sig
om ekonomisk grundtrygghet om olyckan skulle vara
framme. Du som arbetsgivare väljer vilka försäkringar
du och dina medarbetare ska kunna köpa.

Livförsäkring
Livförsäkringen ger ersättning till förmånstagaren om den försäkrade avlider. Den kan köpas med eller utan avtrappning.
Livförsäkring med avtrappning
Försäkringsbeloppet minskas från 56 års ålder med 5 procentenheter per år, men blir
aldrig lägre än 40 procent av det ursprungliga beloppet. I livförsäkringen ingår ett barnskydd som betalar ut ett prisbasbelopp om
barnet avlider före 18 års ålder.
Livförsäkring utan avtrappning
Försäkringsbeloppet minskas inte med ålder.
I livförsäkringen ingår ett barnskydd som betalar ut ett prisbasbelopp om barnet avlider
före 18 års ålder.
För att ge barnen ett tryggt skydd som
gäller för både sjukdom och olycksfall dygnet
runt bör en separat barnförsäkring köpas.
Olycksfallsförsäkring
De flesta av oss är försäkrade under arbetstid, men olycksfall händer när som helst
under dygnet. Därför bör en olycksfallsförsäkring som gäller både under arbetstid och
fritid ingå i grundskyddet. Den viktigaste delen i olycksfallsförsäkringen är ersättning vid
invaliditet. Men i samband med olycksfall får
du också en ersättning för behandlings- och
läkningstid samt ersättning för tandskadekostnader, personliga tillhörigheter, mer-

kostnader och ärr. Dessutom betalas en ersättning vid dödsfall till följd av olycksfall. En
försäkring som ger ersättning för behandling
hos psykolog eller psykoterapeut om du behöver stöd i en krissituation ingår också.
Sjukförsäkring
Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning med kännbart inkomstbortfall.
Sjukförsäkringen täcker upp en del av inkomstbortfallet. Vi erbjuder sjukförsäkring i
tre kompletterande delar som kan köpas var
för sig:
• Månatlig sjukförsäkring – ger vid minst
25 procents arbetsoförmåga en månadsvis
ersättning i längst tre år efter 90 dagars
karens.
• Sjukkapitalförsäkring – ger ett engångsbelopp efter tre års arbetsoförmåga till
minst 50 procent. Ersättningen beräknas
på valt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet minskas med fem procentenheter
per år från 46 års ålder men det blir aldrig
lägre än 25 procent.
• Diagnosförsäkring – ger en engångssumma
på ett prisbasbelopp om man drabbas av
någon av de sjukdomar som ingår, som till
exempel stroke, cancer och hjärtinfarkt.
Ersättningen betalas 30 dagar efter fastställd diagnos. Alla diagnoser som ingår
finns i för- och efterköpsinformationen.
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Barnförsäkring
Trots att barnen är det viktigaste och mest
värdefulla vi har är de ofta dåligt försäkrade
vid sjukdom och olycksfall.
Barnförsäkringen ger ersättning vid invaliditet på grund av olycksfall och sjukdom.
Försäkringen kan också ge ersättning vid
sjukhusvistelse.
Vid olycksfall ersätts läke-, tandskade-,
rese-, rehabiliterings- och merkostnader
samt ärr. Om olycksfall eller sjukdom skulle
leda till dödsfall betalas en dödsfallsersättning. Försäkringen gäller längst till slutet av
det kalenderår som barnet fyller 25 år.
Barnförsäkringen gäller för medarbetarens alla barn. Makes eller sambos barn
måste vara folkbokförda på samma adress
som medarbetaren för att omfattas av
försäkringen.

Tjänstegruppliv- och
tjänsteolycksfallsförsäkring
Företag som har kollektiv- eller hängavtal har
skyldighet att köpa en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring för sina medarbetare. Men
medarbetarnas behov av försäkring är lika
stort oavsett vilka skyldigheter företaget har.
Vi erbjuder därför både en tjänstegrupplivoch tjänsteolycksfallsförsäkring för dig utan
kollektivavtal och en tjänstegrupplivförsäkring för dig med kollektivavtal.
Med vår tjänstegrupplivförsäkring får du
själv och dina anställda tjänstemän en livförsäk
ring som motsvarar kollektivavtalens tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringen ger de anhöriga
ett engångsbelopp om den som är försäkrad
avlider. Förmånstagare är i första hand make/
sambo och i andra hand arvingar.
Om den försäkrade vid dödsfallet har
barn som inte fyllt 20 år, betalar vi ett engångsbelopp till barnet.
Du kan också köpa en tjänsteolycksfallsförsäkring. Vid olycksfall ger den en grundtrygghet vid invaliditet, ersättning för behandlings- och läkningstid samt ersättning
för tandskadekostnader, personliga tillhörigheter, merkostnader och ärr. Leder olycksfall
till dödsfall betalar vi dödsfallsersättning. En
försäkring som ger ersättning för behandling
hos psykolog eller psykoterapeut om du behöver stöd i en krissituation ingår också.

Kollektiv olycksfallsförsäkring
För dig som arbetar med olika typer av tillfälliga evenemang, som mässor eller konserter,
kan det kännas extra tryggt om alla besökare
och kunder är olycksfallsförsäkrade om något
skulle hända.
Du kan köpa vår kollektiva olycksfalls
försäkring för sådana evenemang, men
också för tillfälligt anlitade medarbetare eller
kunder i din verksamhet eller för medlemmar
i en förening.
Du köper försäkringen för hela kollektivet
och vi behöver inte veta vilka personer som
ingår. Försäkringen kan omfatta från några få
personer upp till flera tusen och den kan anpassas till de flesta situationer. Och du kan
köpa den för en kortare tid eller hela året.
Försäkringen ger ersättning vid invaliditet,
ersättning för behandlings- och läkningstid
samt ersättning för tandskadekostnader,
personliga tillhörigheter, merkostnader och
ärr. Leder olycksfall till dödsfall betalar vi
dödsfallsersättning. En försäkring som ger
ersättning för behandling hos psykolog eller
psykoterapeut om du behöver stöd i en krissituation ingår också.
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Gemensamt för våra försäkringar
Begränsningar
Tänk på att det finns begränsningar i försäkringarna. Du kan läsa om dem i vår föroch efterköpsinformation och i villkoren för de olika försäkringarna på vår webbplats
lansforsakringar.se/halsa.
Priset för försäkringarna
Priset för försäkringarna beror bland annat på hur många du vill försäkra, de
försäkrades ålder och verksamhetens art. Kontakta oss för en offert.
Det vi beskrivit här är hur du enkelt och prisvärt kan försäkra dig om bra grundtrygghet för dig själv och dina medarbetare.
Länsförsäkringar vill göra det så enkelt som möjligt för dig att driva företag och vi
kan hjälpa dig med allt från försäkring av din verksamhet och dina medarbetare till
pensionsplaner.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00

lansforsakringar.se

