Vårdförsäkring - privat vård utan väntetid
För företag och privatpersoner

Snabb tillgång till vård den dag du behöver det
Tyvärr kan man inte försäkra sig mot sjukdomar. Däremot kan vi på DKV Hälsa
se till att du slipper riskera långa väntetider i den offentliga vården. Istället ger
vi dig snabbt och enkelt tillgång till den privata vården.
Det här ingår i Vårdförsäkring Bas
• planerad sjukvård från undersökning till behandling/operation
• obegränsad behandlingstid - du får vård tills du blir frisk
• tillgång till specialistläkare
• behandlingsgaranti
• dina vårdkostnader betalda - ingen övre beloppsgräns
• dagkirurgi
• inläggning på sjukhus
• rehabilitering
• second opinion - en ytterligare bedömning vid allvarlig sjukdom
• cancervård
• krisstöd
• dietist
• försäkringen kan behållas livet ut
Vårdförsäkring Plus
I Plus ingår även läkemedel samt fysioterapeut, kiropraktor och/eller naprapat - upp till 24 behandlingstillfällen
per kalenderår.
Vårdförsäkring Topp
Utöver det som ingår i Bas och Plus omfattas du även av
personstöd över telefon och psykologhjälp. Försäkringen
täcker 10 besök hos psykolog per försäkringsfall.
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.
Självrisk för läkarvård
Om du väljer att lägga till självrisk är den 500 eller 1000
kronor per skadebesvär vid första läkarbesöket.
Fördelar för både företag och privatperson
För ett företag innebär vårdförsäkring att de anställdas
trygghet ökar. Därtill minskar produktionsbortfallet och
företaget blir en attraktivare arbetsgivare. Som individ får
du rätt vård i rätt tid och sjukskrivningar blir kortare.

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.
Vem kan teckna försäkring?
• företag och privatpersoner
• personer som är bosatta och anslutna till
försäkringskassa i Norden
• vårdförsäkring kan tecknas från 0 till och med 66 år
Hur tecknas försäkringen?
Försäkringen tecknas genom en individuell ansökan med
hälsodeklaration. Vid företag med fem eller fler anställda,
erbjuder vi även en gruppförsäkring.
Mer information
Detta produktblad är en sammanfattning. Förköpsinfomation och fullständiga villkor hittar du på vår hemsida.
Kontaktuppgifter
Hemsida: www.dkvhalsa.se
Telefon: 08-619 62 00
E-post: admin@dkvhalsa.se
Behandling av personuppgifter
Vi värnar om din personliga integritet. För information
om hur vi behandlar personuppgifter se vår
integritetspolicy på www.dkvhalsa.se.
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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 vårt samarbete med Best
Care har vi dessutom 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

