SBR Medlemsförsäkringar PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING

M e r t r yg g h e t f ö r p e n g a r n a !

SBR PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING
Med möjlighet att teckna liv - och olycksfallsförsäkring som tillägg.
ATT SOM FÖRETAGARE drabbas av sjukdom kan resultera i ett kännbart
ekonomiskt avbräck speciellt, om sjukdomen blir långvarig och specialistvård eller
operation krävs. Köerna inom offentligvården kan innebära lång väntetid och ju
längre desto mer kostsam väntetid eftersom tid är pengar för egenföretagaren.
I dessa lägen kan en privatvårdsförsäkring vara guld värd.

VÅRDGARANTI
If garanterar att behandling av ersättningsbar skada
påbörjas inom 14 arbetsdagar från den tidpunkt Ifs
Sjukvårdsrådgivning fått kännedom om skadan. Med
behandling avses till exempel vård på sjukhus och
operation.
ERSÄTTNINGSTID

Med SBR Privatvårdsförsäkring slipper du vårdköer. Du är bara ett telefonsamtal
från bästa möjliga vård på privatsjukhus eller hos privata specialistläkare och andra
specialister och det på tider som passar dig.
Försäkringen kan tecknas mellan åldern 18-66 år och gäller fram till din 75-årsdag.

Ersättningstid är den tid under vilken ersättning kan
lämnas för varje försäkringsfall. Ersättningstiden är
obegränsad så länge premien betalas. Försäkringen
upphör vid årsförfallodagen på eller närmast efter din
75-årsdag. Om du vid denna tidpunkt är under
pågående behandling gäller dock försäkringen upp till
två år efter försäkringsfallet.
FÖRSÄKRINGSBELOPP

VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

Försäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om
högst 3 000 000 kronor per försäkringsfall vid
behandling av sjukdom eller olycksfall som förmedlats
av Ifs Sjukvårdsrådgivning.

Försäkringen gäller för dig som i försäkringsbrevet anges som försäkrad och som har
hemvist i Sverige samt eventuell make/maka/sambo.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR


Rådgivning och Vårdplanering



Aktiv uppföljning



Specialvård/operation



Ny medicinsk bedömning



Psykolog



Ideell ersättning

ansvar börjar dagen efter den dag du skriftligen ansökte om försäkring.



Kristerapi

Ska försäkringen börja gälla senare börjar Ifs ansvar först från denna tidpunkt. Kan



Sjukgymnastik och naprapat samt kiropraktor

försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller med förbehåll, börjar Ifs ansvar



Dietist och logoped

först sedan If erbjudit försäkringen med sådan utformning och du antagit erbjudandet.



Eftervård och medicinsk rehabilitering samt

VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för vård i Norden som har förmedlats av Ifs sjukvårdsrådgivning.

NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller dygnet runt och från den tid som anges i försäkringsbrevet. Ifs

Är du nybliven SBR medlem har du möjlighet att kostnadsfritt prova på sjukvårdsförsäkringen
under två månader.

hjälpmedel


Patientavgifter

TILLÄGG
Invaliditetskapital vid olycksfall-upp till 30pbb.
Försäkringen gäller både under arbete- och fritid.
Livförsäkring (dödsfallskapital) med ett
försäkringsbelopp om 6pbb.

För mer information om premier och fullständiga villkor, se www.sbr.se

SBR Försäkringsser vice
Box 3058
103 61 Stockholm
Telefon 08-23 33 10
E-post sbr@ phpa.se

