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GARANT GrundPlus
GARANT GrundPlus är vårt uppskattade försäkringspaket.
Den innehåller en omfattande sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen bygger på de tre pusselbitarna: Rätt vård i rätt tid, Hälsofrämjande tjänster och Effektiv
rehabilitering. Rätt vård i rätt tid innebär att du får snabb tillgång till ett stort nätverk av privata specialistläkare, så att du inte behöver
vänta länge på att få den hjälp du behöver om du blir sjuk. I Hälsofrämjande tjänster ingår personligt samtalsstöd, chefsstöd, hälsoprofil
och flera webbaserade hälsoprogram. Så att du kan behålla god hälsa och förebygga ohälsa. I Effektiv rehabilitering ingår både
medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering, som är ett stöd för såväl den som är sjuk som för arbetsgivaren. Försäkringen ersätter
bland annat privat vård, operation och sjukhuskostnader.
Försäkringen gäller utan självrisk för all vård på distans. Det innefattar e-vård, psykologibehandling, sjukgymnastik,
hälsofrämjande tjänster och sjukvårdsrådgivning på telefon. Vid fysiskt besök hos privat vårdgivare är självrisken 750
kronor. Den betalas vid första besöket.

Sjukvårdsförsäkringen omfattar:
•

Kostnader för privat vård, som du behöver till följd
av sjukdom och olycksfall. Det kan vara läkarbesök,
behandling hos sjukgymnast eller motsvarande,
operationer och andra sjukvårdande behandlingar,
rehabilitering samt hjälpmedel.

•

Kostnader för besök inom offentliga vården upp till
högkostnadsskyddet.

•

Vårdgaranti hos privata vårdgivare inom 7 arbetsdagar,
operation inom 20 arbetsdagar.

•

 esor som uppgår till minst 20 mil per resa tur och
R
retur, och logi.

•

För sjukvårdsupplysning, personligt samtalsstöd och
chefsstöd kan du ringa kostnadsfritt, dygnet runt alla dagar.
Tidsbokning görs vardagar mellan klockan 08.00 och
18.00.

•

Sjukvårdsförsäkringen kombinerar personlig
sjukvårdsupplysning och rådgivning med
hälsofrämjande tjänster. För mer information om
hälsotjänsterna, se lansforsakringar.soshalsa.eu

Med olycksfallsförsäkringen som ingår i GARANT GrundPlus kan du, utan självrisk, få ersättning för kostnader som uppstår i
samband med olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt och ger bland annat ersättning för kostnader och invaliditet. Om du råkar
ut för ett olycksfall och behöver använda din försäkring kan du enkelt göra en skadeanmälan via telefon.

•

Invaliditet 50 Prisbasbelopp (pbb).

•

Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till 1 pbb.

•

Ersättning för behandlings- och läkningstid.

•

Kristerapi efter traumatisk händelse upp till 0,5 pbb.

•

Tandskadekostnader.

•

Ersättning för ärr.

•

Ersättning för personliga tillhörigheter med 1 500 kronor.

•

Dessutom betalas ersättning vid dödsfall med 1 pbb.

•

Övriga merkostnader med upp till 3 pbb.
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Olycksfallsförsäkringen omfattar:

GARANT GrundPlus

Livförsäkringen ger ekonomisk trygghet till dina närstående om du skulle avlida. Ersättningen vid dödsfall betalas ut som ett
engångsbelopp och ger de efterlevande tid att klara upp den nya ekonomiska situationen som uppstår. Dödsfallskapitalet utbetalas
i första hand till maka/make eller sambo, i andra hand till arvingar. För ändring av förmånstagarföljden, kontakta oss om blankett.

Livförsäkringen omfattar:
•

Ersättning vid dödsfall. Valbara försäkringsbelopp är 15
och 25 pbb.

•

Ett barnskydd ingår i försäkringen tills barnet är 18 år. 		
Om barnet avlider före 18 års ålder lämnas ersättning
på 1 pbb till dödsboet.

Pris per månad
GARANT GrundPlus
16-29 år: 459 kr

50-54 år: 650 kr

Utökad livförsäkring			

112 kr

30-39 år: 486 kr

55-59 år: 702 kr

Barnförsäkring			

121 kr

40-49 år: 597 kr

60-64 år: 810 kr

Barnsjukvårdsförsäkring (2-24 år)

236 kr

Priserna och omfattningen är desamma för medförsäkrad (make/sambo) samt för kompanjoner.

Pris per månad om sjukvårdsförsäkringen tecknas separat
16-29 år: 258 kr

50-54 år: 449 kr

30-39 år: 285 kr

55-59 år: 501 kr

40-49 år: 396 kr

60-64 år: 609 kr

Med fullt arbetsför menas att den försäkrade
•

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.

Tilläggsförsäkringar
Utökad livförsäkring – genom en tilläggspremie kan du teckna livförsäkringen med försäkringsbeloppet 25 pbb även när
du är över 40 år.
Barnförsäkring – vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet på grund av sjukdom eller olycksfall betalas ett engångsbelopp som
svarar mot invaliditetsgraden, max 50 pbb. Dessutom ingår kostnader i samband med ett olycksfall samt ett dödsfallsbelopp. För
en och samma premie, 121 kr/mån, omfattas alla dina barn – upp till 25 års ålder.
Barnsjukvård – du kan även teckna en bra sjukvårdsförsäkring för dina barn. Försäkringen kan tidigast tecknas när barnet är
2 år, och behållas tills barnet fyller 25 år. Premien är 236 kr/mån per barn.

Erbjudande till nya medlemmar som betalar serviceavgift
Som ny medlem blir du automatiskt ansluten till GARANT GrundPlus när serviceavgiften till
Företagarna är betald och registrerad hos Företagarna, förutsatt att du är fullt arbetsför och yngre
än 60 år. Är du under 50 år ansluts du med samma förutsättningar även till GARANT Inkomstskydd.

Första tre månaderna är kostnadsfria. Sen får du ett försäkringsbesked och en faktura. Om du

adsfri

3

måna

tt

der!

vill behålla ditt försäkringsskydd är det viktigt att du betalar fakturan. Om du inte betalar och
sedan ångrar dig kommer du behöva fylla i en hälsodeklaration.
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 GrundPlus?
Kontakta gärna oss!
Företagarna Försäkringar: foretagarna.se/forsakringar
E-post: personforsakring@foretagarna.se
Tel: 08 - 406 17 77

GARANT GrundPlus erbjuds i samarbete med:
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Du som är mellan 60 och 63 behöver fylla i en ansökan med hälsodeklaration.

Ko s t n

