ÖKA DIN TRYGGHET

Sjukvårdsförsäkring
Om du blir sjuk eller drabbas av olycksfall kan det kännas tryggt att vara
garanterad snabb och effektiv vård. Köerna inom vården är fortfarande
långa och det kan ta tid att få den vård du behöver.
Med en sjukvårdsförsäkring garanteras du bästa tänkbara vård samtidigt som du undviker långa vårdköer. Du
anlitar läkare och vårdinrättningar med dokumenterad
erfarenhet och får snabbt tillgång till specialistvård.

Fördelar

Du kommer enkelt i kontakt med vårdgivare.
Du får hjälp med att boka tid.
Snabb tillgång till specialistläkarvård.
Sjukvårdsrådgivning
Ersättningsättning för kostnaderna för vård,
eftervård, läkemedel, resor med mera.

Så fungerar det

Om du blir sjuk eller drabbas av olycksfall är du garanterad
snabb och effektiv vård.
Du har tillgång till sjukvårdsupplysning där du får hjälp
med rådgivning, vårdplanering och vårdförmedling, var
du än befinner dig.
Försäkringen tecknas för ett år i taget och förnyas årsvis
tills du fyller 65 år.

Ersättning

Försäkringen ger ersättning för läkarvård, operation och
sjukhusvård, eftervård , resor, logi och psykologbehandling

Vem kan teckna?

Försäkringen tecknas inom Swedbank Pensionsplan.
För att du ska få teckna försäkringen krävs att du:
har fyllt 16 men inte 64 år,
är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för
sjukpenning i Försäkringskassan,
är nordisk medborgare eller varit bosatt i Sverige i 		
minst 2 år före tecknandet,
uppfyller försäkringens hälsokrav.

Mer information

Kom ihåg att ta del av den mer detaljerade informationen i försäkringens förköpsinformation. Kontakta
oss på banken så tittar vi tillsammans igenom vilket
försäkringsskydd som passar dig bäst. Eller läs mer om
våra försäkringar på www.swedbank.se.

Kortfakta
Premie:

<36 år – 169 kr/mån
36–45 år – 237 kr/mån
46–55 år – 290 kr/mån
56–65 år – 382 kr/mån

Självrisk:

500 kr

Skatt:

Premien är inte avdragsgill,
utbetalningen är skattefri.

Försäkringsgivare:

Folksam ömsesidig sakförsäkring

Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring AB/Folksam ömsesidig sakförsäkring. För att avgöra om produkten är
lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål.
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