FÖR DIG MED SWEDBANKS

Sjukvårdsförsäkring
Om du blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall är det tryggt med snabb
och effektiv vård. Här får du den information du behöver om du blir sjuk
eller drabbas av olycksfallsskada.
Med vår sjukvårdsförsäkring får du bästa tänkbara
vård samtidigt som du undviker långa vårdköer.
Vård ges via läkare och vårdinrättningar med dokumenterad erfarenhet och du får snabb tillgång till
specialistvård.

Fördelar
●

Enkel kontakt med vårdgivare.

●

Hjälp med tidsbokning.

●

Snabb tillgång till specialistläkarvård.

●

Sjukvårdsrådgivning.

●

Ersättning för kostnader för vård, eftervård,
läkemedel med mera.

Så fungerar det

Om du blir sjuk eller drabbas av skada får du snabb
och effektiv vård.

Ersättning

Försäkringen ger bland annat ersättning för läkarvård,
operation och sjukhusvård, eftervård , logi och
psykologbehandling.

Mer information

Ta del av den mer detaljerade informationen i
försäkringens förköpsinformation. Kontakta oss på
banken om du har frågor.

Vid skada

För sjukvårdsupplysning och vårdplanering kontakta
Folksams vårdplanering på telefon 0771-968 636.
●

Medicinsk rådgivning vardagar 8-21, helger 8-17

●

Tidsbokning till vårdgivare vardagar 8-17
www.swedbank.se.

Kortfakta

Du har tillgång till sjukvårdsupplysning där du får hjälp
med rådgivning, vårdplanering och vårdförmedling,
var du än befinner dig.

Premie/mån:

Premien är beroende av din
ålder. Kom in på banken för
exakt prisuppgift.

Självrisk:

700 kr

Försäkringen tecknas för ett år i taget och förnyas
årsvis tills du fyller 65 år.

Skatt:

Premien är inte avdragsgill,
utbetalningen är skattefri.

Försäkringsgivare:

Folksam ömsesidig sakförsäkring är försäkringsgivare.
Administration av försäkring utförs av Swedbank Försäkring AB.
Skadereglering utförs av 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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