Vårdförsäkring Grupp
Med en vårdförsäkring får du och dina anställda snabbt tillgång till kvalificerad vård och behandling.
Investera i personalens hälsa, minska sjukfrånvaron och bli mer attraktiv som arbetsgivare.
Försäkra hela gruppen
Är ni fem eller fler personer på din arbetsplats? Då kan du
som arbetsgivare teckna en vårdförsäkring för alla
anställda, utan krav på hälsodeklaration. Även personer
som är sjuka idag, men som är friska nog att arbeta, får
tillgång till vård.
Det här ingår i Vårdförsäkring Plus
• sjukvård från undersökning till behandling/operation
• obegränsad behandlingstid
• tillgång till specialistläkare och dagkirurgi
• vårdkostnader betalda - ingen övre beloppsgräns
• inläggning på sjukhus och rehabilitering
• läkemedel
• cancervård och krisstöd
• dietist
• behandlingsgaranti och second opinion
• fysioterapeut, kiropraktor och/eller naprapat, upp till
24 besök per kalenderår
Vårdförsäkring Topp
I Topp ingår även psykologihjälp, både behandling hos
psykolog och rådgivning över telefon.
Med eller utan remiss
Försäkringen kan tecknas med eller utan remiss.
Med remiss innebär att försäkringen gäller först då
behandlande läkare inom primärvården har skrivit en
ansvisning för vidare vård. Utan remiss gäller
försäkringen direkt.
Med eller utan karens
Försäkringen kan tecknas med eller utan karens.
Karens betyder att tidigare besvär täcks av försäkringen
först efter att du har varit behandlings- och symtomfri i 24
månader.
Självrisk för läkarvård
Om du väljer att lägga till självrisk är den 500 eller 1000
kronor per skadebesvär vid första läkarbesöket.
Vad kostar det?
Pris per månad och anställd

Plus

Topp

Med remiss			
Utan remiss utan självrisk
Utan remiss med självrisk 500 kr
Utan remiss med självrisk 1000 kr

300 kr
530 kr
400 kr
330 kr

370 kr
600 kr
470 kr
400 kr

Nätverk av privata specialister och privatsjukhus
Vi har ett omfattande nätverk och samarbetar med över
2000 specialister. För att täcka in all typ av medicinsk och
kirurgisk behandling har vi avtal med privatsjukhus i både
Norden och Europa. Genom Best Care har vi tillgång till
några av Tysklands mest kvalificerade specialister inom
hjärt- och kärlsjukdomar samt cancerbehandling.
App
I appen DKV Hälsa kan den försäkrade:
• få hjälp dygnet runt med Vård Online
• se sitt digitala försäkringskort
• ansöka om ersättning och skicka in remisser
Förutsättningar för att teckna?
• företag med minst 5 anställda
• ingen individuell riskbedömning, det enda som krävs
är att de som ska försäkras är fullt arbetsföra
• personerna ska vara bosatta och anslutna till
försäkringskassa i Norden
• de som ansluts kan vara från 16 till och med 66 år
Vad händer om någon slutar?
Om någon av dina medarbetare byter arbetsplats eller går
i pension kan de behålla försäkringen och behöver inte
lämna någon hälsodeklaration. Försäkringen kan mot
individuella villkor behållas livet ut.
Mer information
Detta produktblad är en sammanfattning.
Förköpsinformation och fullständiga villkor hittar du på
vår hemsida.

Boka vård
Vid behov av vård använder den försäkrade appen eller
kontaktar Helpline på telefon 0770-456 780 och får tala
med sjuksköterskor som bistår med vårdplanering.

Behandling av personuppgifter
Vi värnar om er personliga integritet. För information om
hur vi behandlar personuppgifter se vår integritetspolicy
på www.dkvhalsa.se.
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Med 24 månaders karens kostar både Topp och Plus 100
kronor mindre i månaden per anställd.

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.dkvhalsa.se
Telefon: 08-619 62 00
E-post: admin@dkvhalsa.se

