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GARANT Sjukvård
GARANT Sjukvård är en gruppförsäkring för medlemmar i Företagarna. Med sjukvårdsförsäkringen  

får du snabb tillgång till specialistvård, rehabilitering och förebyggande hälsotjänster.

Vilka kan teckna försäkringen?

Försäkringen kan tecknas av dig som medlem i Företagarna

samt av dina kompanjoner. Även make/sambo kan teckna 

försäkringen och få samma skydd. Du kan även teckna en 

sjukvårdsförsäkring för dina barn. 

Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration. Det 

räcker med att du 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.

•  Inte varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de  

 senaste tre månaderna.

GARANT Sjukvård erbjuds i samarbete med:

Vår sjukvårdsförsäkring bygger på de tre pusselbitarna:  

Förebyggande hälsotjänster, Rätt vård i rätt tid och 

Effektiv rehabilitering. I de förebyggande hälsotjänsterna 

ingår personligt samtalsstöd, chefsstöd, hälsoprofil och  

flera webbaserade hälsoprogram. Så att du kan behålla  

god hälsa och förebygga ohälsa. 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 Effektiv rehabilitering ingår både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering, som är ett stöd för såväl den som 

varit sjuk som för arbetsgivaren. Försäkringen ersätter bland annat privat vård, operation och sjukhuskostnader.

16-29 år 281 kr 

30-39 år 368 kr

40-49 år 466 kr   

50-54 år 541 kr

55-59 år 606 kr

60-64 år     800 kr   

PREMIE PER MÅNAD

Har du frågor eller vill teckna GARANT Sjukvård?
Kontakta gärna oss!

Företagarna Försäkringar - www.foretagarna.se/forsakringar

Tel 08-406 17 77  
E-post personforsakring@foretagarna.se 

Försäkringen gäller med självrisk för privat vård. Den betalas vid första konsultationen och är 750 kronor.

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.

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

•  Resor som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur,  
och logi.

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

• Sjukvårdsförsäkringen kombinerar personlig  
 sjukvårdsupplysning och rådgivning med förebyggande  
 hälsotjänster. För mer information om hälsotjänsterna,  
 se lansforsakringar.soshalsa.eu.
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