
Sjukvårdsförsäkring
Allt fler väljer att komplettera sin familjs trygghet med sjukvårdsförsäkring som ett komplement 

till den vård som erbjuds via det offentliga. Arbetsgivaralliansen erbjuder sina medlemmar 
i samarbete med Allians Försäkringsförmedlare denna uppskattade förmån, både för 
organisationens anställa och anställdas familjemedlemmar såsom medförsäkrade.



Försäkring  
ger trygghet

Man kan inte försäkra sig 
mot sjukdomar
Däremot kan snabb vård och behandling förhindra 
att framtiden förstörs av en obehandlad sjukdom eller 
åkomma. Denna försäkring är en enkel och trygg vårdför-
säkring som garanterar snabb tillgång till vård.

Försäkringen erbjuder privatvård till mycket bra vill-
kor, med vårdnätverk i Sverige och i övriga Norden. Som 
försäkrad blir du väl omhändertagen av vår professionella 
sjukvårdsservice, som levererar snabb och effektiv legiti-
merade sjuksköterskor som ger råd och hjälper till med 
att boka tid hos rätt läkare/behandlare vid behov.

Total tillgänglighet
Det räcker med ett enkelt samtal till vår sjukvårdsservice 
för att direkt få den hjälp du behöver. Du blir väl omhän-
dertagen av våra erfarna sjuksköterskor som svarar dygnet 
runt, alla dagar, året om. Oftast kan du få en besökstid för 
undersökning/behandling hos skickliga läkare och specia-
lister redan efter någon dag som du ringer.

Garanterad operation
Inom 18 arbetsdagar får du operation. Om du inte blir 
inlagd för operation inom 18 arbetsdagar betalar vi dig 500 
kr per dygn till dess att du blir inlagd, maximalt 30 dagar.

Inget remisskrav  
– vi bokar direkt
Vår sjukvårdsservice bokar in dig så du direkt får tillgång 
till undersökningar hos läkare, specialister och vård på pri-
vata sjukhus utan remiss från allmänpraktiserade läkare. 

För att resan till vårdbesöket inte ska bli onödigt lång 
samarbetar vi med ca 100 kliniker och 1 600 specialister  
som håller mycket hög kvalitet. Vi rekommenderar givetvis  
den vårdgivare som är lämpligast med tanke på dina besvär. 

Snabbt tillbaka
En bra vårdförsäkring ska se till att du snabbt får den 
hjälp du behöver. 

Försäkringen ser till att den försäkrade slipper de långa  
vårdköerna samt snabbt kan få behandling och komma 
tillbaka till jobbet igen, vilket både företag, organisa- 
tioner, samhället och den försäkrade tjänar på. 



Omfattning
Försäkringen omfattar bland annat:

• Specialsjukvård

• Privat sjukhusvård som täcks av försäkringen. Upp till 3 000 000 kr per år.

• Resor och logi vid operation och slutenvård.

• Hemhjälp i samband med operation, hjälpmedel, eftervård och rehabilitering.

• Besök för ordinerad behandling hos sjukgymnast, kiropraktor, naprapat, psykolog, psykoterapeut, akupunktör, osteopat
 och dietist.

• Cancervård

• Missbruksavvänjning

• Tandvård i de fall sjukdom eller läkemedel har skadat tänderna allvarligt. 

Kontakta Allians Försäkringsförmedlare på
tel 08-700 51 70 eller på e-post info@allians.com

På Allians hemsida kan du beställa och hitta full-
ständiga försäkringsvillkor samt information om 
försäkringen som kan vara nyttig att känna till före 
ansökan. Där hittar du även kompletta försäkrings-
handlingar för dig och din familj.

www.allians.com

Försäkringen gäller inte för sjukdomar eller besvär 
som den försäkrade fått behandling, rådgivning 
eller varit medveten om innan försäkringens teck-
nande. 

Befintliga sjukdomar och åkommor omfattas av 
försäkringen, om de har varit symtom och behand-
lingsfria under de senaste 24 månaderna innan 
skadan.

Vill du veta mer?Tänk på!

Vad kostar sjukvårdsförsäkringen?

För anställda kan premien dras på lönen före skatt, som bruttolöneavdrag. Detta gör att förmånen blir skattemässigt 
lönsam och därmed extra förmånlig. Fråga din arbetsgivare om denna möjlighet till löneväxling.

Huvudförsäkrad 
per anställd och år

3 120 kr, självrisk 500 kr

Medförsäkrad av make/maka/sambo 
per person och år

3 120 kr, självrisk 500 kr

Medförsäkring av barn under 25 år 
per barn och år

1 560 kr, självrisk 500 kr



Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group a/s som i Sverige förträds av White Label Care i Stockholm  
(Org. nr 556751-0424) avseende sjukvårdsförsäkring

Lista med försäkringsförmåner

Teckningsålder 0 till ej fyllda 68 år

Självrisk 500 kr

Ansvarstid Obegränsad

Försäkringsbelopp per skada 3 miljoner kr

Försäkringsbelopp per person och år 3 miljoner kr

Remisskrav till läkare Nej

Sjukvårdsrådgivning Dygnet runt, 365 dagar om året

Missbruksavvänjning
Ja, upp till 60 000 kr avseende alkohol-, narkotika- eller läkemedels-
missbruk, för företag med fler än 10 anslutna

Tandvård
Ja, upp till 50 000 kr för skada orsakad av somatisk sjukdom eller  
läkemedelsanvändning

Cancervård Ja

Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor 20 besök

Psykolog, psykoterapeut 10 besök

Akupunktur, osteopat, dietist 5 besök

Resor och logi Ja, vid operation och sluten vård

Resor och logi för anhörig Ja, vid läkarrekommendation

Hemhjälp Ja, 10 timmar

Rehabilitering/eftervård Ja, 3 mån per skada

Receptbelagda läkemedel Ja, upp till högkostnadsskydd i samband med sjukhusvistelse/operation

Hälsokrav Fullt arbetsför

Forsättningsförsäkring Ja


