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GARANT Anställd
Företagarna är Sveriges största nätverk för egna företagare och vi erbjuder 
dig GARANT Anställd – ett omfattande försäkringspaket med sjukvårds-, liv-, 
och olycksfallsförsäkring för de viktigaste, dina anställda. Det är också möjligt 
att köpa sjukvårdsförsäkringen separat.

I ett mindre företag är alla medarbetare viktiga. En längre 

sjukskrivning kan därför snabbt bli kostsam. Med GARANT 

Anställd får de anställda snabb tillgång till vård vid sjukdom 

eller skada. Dessutom ingår hälsofrämjande tjänster och 

arbetslivsinriktad rehabilitering. GARANT Anställd gör det 

också lättare för dig att rekrytera och behålla ditt företags 

viktigaste resurs – dina medarbetare. 

Försäkringen hjälper dig och företaget att uppfattas som en 

arbetsgivare som månar lite extra om sina anställda. Det som är 

speciellt med GARANT Anställd är att den kan tecknas som en 

gruppförsäkring utan hälsodeklaration* för anställda i mindre 

företag. En gruppförsäkring på samma villkor som normalt bara 

större företag får – precis som vi på Företagarna vill ha det.

Försäkringsskydd 

Sjukvårdsförsäkringen bygger på tre pusselbitar: Rätt vård 

i rätt tid, Hälsofrämjande tjänster och Effektiv rehabilitering. 

Rätt vård i rätt tid innebär att du inom sju arbetsdagar får 

träffa den specialistläkare som din sjukdom/skada kräver. 

Hälsofrämjande tjänster innebär tillgång till personligt 

samtalsstöd, chefsstöd, hälsoprofil och flera webbaserade 

hälsoprogram. Så att du kan behålla en god hälsa. Effektiv 

rehabilitering innebär både medicinsk och arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Denna del hjälper dig på vägen tillbaka, med 

en rehabledare, utredning och åtgärder utifrån din plan. Ett 

stöd för såväl den som är sjuk som för arbetsgivaren.

Livförsäkringen ger dina närmast anhöriga ett ekonomiskt 

andrum om du går bort. Ersättningen betalas ut som 

ett engångsbelopp och ger dina närstående tid att klara 

upp den nya ekonomiska situationen som uppstår. 

Försäkringsbeloppet är sju prisbasbelopp.

Olycksfallsförsäkringen ger skydd både på arbetstid 

och fritid. Försäkringen ger ersättning för invaliditet och 

förutom det får du ett engångsbelopp när du sökt vård och 

ersättning för exempelvis tandskador till följd av olycksfallet.. 

Om du råkar ut för ett olycksfall och behöver använda din 

försäkring kan du enkelt göra en skadeanmälan via telefon. 

Försäkringsbeloppet är 25 prisbasbelopp.

GARANT Anställd erbjuds i samarbete med:

Självrisk sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen gäller utan självrisk för 

sjukvårdsrådgivning, hälsofrämjande tjänster, e-vård, psykolog- 

och fysioterapibehandling på distans och arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Vid fysiskt besök hos privat vårdgivare är 

självrisken 750 kronor vid första besöket i varje enskilt ärende..

GARANT Förebygg- och rehabförsäkring

Har du anställda som inte vill ha sjukvårdsförsäkring kan du köpa 

GARANT Förebygg- och rehabförsäkring till dem. Försäkringen 

täcker ditt lagstadgade arbetsgivaransvar och har samma 

effektiva rehabiliteringslösning som sjukvårdsförsäkringen. 

GARANT Förebygg- och rehab kostar 180 kronor per månad.

16-29 år: 320 kr

30-39 år: 343 kr

40-49 år: 441 kr

50-54 år: 489 kr

55-59 år: 534 kr

60-64 år: 630 kr

Pris per månad GARANT Anställd Paket

Du kan teckna försäkringen för alla dina medarbetare som är mellan 16 och 63 år.  

Försäkringen gäller som längst tills den försäkrade är 65 år.
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16-29 år: 228 kr 

30-39 år: 251 kr 

40-49 år: 349 kr 

50-54 år: 397 kr 

55-59 år: 442 kr

60-64 år: 538 kr

Pris per månad GARANT Anställd Sjukvårdsförsäkring separat

* GARANT Anställd kan tecknas för medarbetare under 60 år utan hälsodeklaration inom 

tre månader efter nyanställning eller inom tre månader efter att företaget blivit medlem i 

Företagarna. Det enda som krävs är att medarbetaren är fullt arbetsför. 

Med fullt arbetsför menar vi den som – kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, 

inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall 

– inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande. 

Olycksfallsförsäkring kan beviljas även för den som inte är fullt arbetsför.

Detta är endast en kortfattad beskrivning. Fullständig 

information finns i villkor och för- och efterköpsinformation på: 

foretagarna.se/forsakringar 

Har du frågor eller vill teckna GARANT Anställd?  

Kontakta gärna oss! 

Företagarna Försäkringar: foretagarna.se/forsakringar

E-post: personforsakring@foretagarna.se

Tel: 08 - 406 17 77


