
GARANT Senior
Ett förmånligt försäkringspaket för dig som är senior.
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När din GARANT-försäkring upphör vid 65 års ålder kommer du, oavsett ditt hälsotillstånd, automatiskt att erbjudas GARANT 

Senior. Försäkringspaketet kan bestå av tre olika försäkringar som ger ökad trygghet vid händelser i livet som sjukdom, olycksfall 

och dödsfall. Vad just din försäkring kommer innehålla beror på vad du haft för GARANT-försäkring innan du blir erbjuden 

GARANT Senior. 

Sjukvårdsförsäkringen ger dig snabb tillgång till ett stort nätverk 

av specialistläkare. Du får också tillgång till hälsofrämjande tjänster 

med hälsoprofil, personligt samtalsstöd och flera webbaserade 

hälsoprogram, så att du kan ta tag i din hälsa innan du blir sjuk. 

Sjukvårdsförsäkringen har en ansvarstid på två år.

Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader i samband med 

ett olycksfall och ger en invaliditetsersättning om skadan leder 

till invaliditet. Invaliditetsersättningen svarar mot graden av 

invaliditet och ålder vid olycksfallet. Högsta ersättningen är fem 

prisbasbelopp (pbb).

• Privat vård.

• Operationer.

• Sjukhusvård i privat regi.

• Besök inom offentliga vården upp till   
 högkostnadsskyddet.

Sjukvårdsförsäkringen ersätter 
kostnader för:

• Ersättning till dina efterlevande i händelse  
 av dödsfall.

• Engångsbelopp upp till två pbb.

Livförsäkringen ger:

• Behandlings- och läkningstid.

• Tandskador.

• Personliga tillhörigheter. 

• Merkostnader under tiden när  
 skadan behandlas eller läks.

Olycksfallsförsäkringen ersätter 
kostnader för:

Vid dödsfall ger livförsäkringen trygghet till närstående.  

Ett engångsbelopp betalas ut och ger de efterlevande  

möjlighet att hantera den nya situationen som uppstår.  

Livförsäkringen gäller längst till du är 85 år. 

Förmånstagare är i första hand make eller sambo, i andra hand (om make/sambo saknas) den försäkrades arvingar.  

För ändring av förmånstagare, fyll i blanketten som du hittar på lansforsakringar.se/halsa, under rubriken “Individuella försäkringar”. 

Sjukvårdsförsäkringen gäller utan självrisk för sjukvårdsrådgivning, hälsofrämjande tjänster, e-vård, psykolog- och 

fysioterapibehandling på distans. Vid fysiskt besök hos privat vårdgivare är självrisken 750 kronor vid första besöket i 

varje enskilt ärende.

Pris

Priset för alla tre delarna, sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkringarna är endast 952 kronor per månad. 

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 Senior?  

Kontakta gärna oss! 

Företagarna Försäkringar: foretagarna.se/forsakringar

E-post: personforsakring@foretagarna.se

Tel: 08 - 406 17 77

GARANT Senior erbjuds i samarbete med:
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