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0771-10 50 10
för rådgivning och
vårdbokning eller prova
vår E-vårdstjänst på
euroaccident.se

PRIVATACCESS SILVER
SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
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PRIVAT SPECIALISTVÅRD &
SJUKVÅRDSRÅDGIVNING
sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat specialist»vård.DinProfessionella
sjuksköterskor, ett auktoriserat vårdgivarnätverk
och en digital E-vårdstjänst finns här för dig om du behöver rådgivning
eller boka vård.

VÅRT MEDICINSKA KUNDCENTER – GER RÅD OCH BOKAR VÅRD
När du är sjuk och behöver rådgivning eller boka vård ringer du vårt Medicinska Kundcenter (MKC). De vill alltid ditt bästa. Vi har en garantitid på 7 arbetsdagar för specialistvård och 14 arbetsdagar för operation.
E-VÅRDSTJÄNST – FÖR LÄTTARE SJUKDOM OCH BESVÄR
E-vårdstjänsten är tillgänglig, via euroaccident.se, alla dagar klockan 7-22. Du får
via webben kontakt med läkare inom fyra timmar, som kan rekommendera åtgärder,
provtagning, remittera till specialist eller utfärda recept. Exempel på besvär som kan
behandlas via E-vårdstjänsten: öron-, näsa- och halsinfektioner, hudbesvär, smärttillstånd, magbesvär, sömnproblem, urinvägsinfektioner och allergier.

SÅ ANVÄNDER DU DIN FÖRSÄKRING
PRIVATACCESS SILVER

Om du är sjuk och behöver
rådgivning eller boka vård, ring:
0771-10 50 10
Vardagar kl. 7-18,
övrigt tid, ring 1177

På
euroaccident.se
kan du prova vår
E-vårdstjänst

RÅDGIVNING

VÅRDBOKNING

Legitimerade sjuksköterskor gör
en bedömning av ditt vårdbehov.

MKC bokar in eventuella åtgärder
och meddelar vart du ska och när.

UPPFÖLJNING
MKC följer upp vårdinsatserna
med en enkät som vi är tacksamma om du besvarar.

OM DU ÄR AKUT SJUK
Vid akut sjukdom eller skada ska du uppsöka närmaste akutmottagning eller ringa 112. Om våra
sjuksköterskor bedömer att ditt vårdbehov är brådskande hänvisar de dig till närmaste akutsjukhus
eller vårdcentral.
OM DU FÅR FÖRHINDER
Du måste själv avboka din tid hos vårdgivaren om du får förhinder, annars får du själv betala kostnaden för besöket.

TELEFONSKADEREGLERING
FÖR SMIDIG ERSÄTTNING
Du betalar aldrig för vård eller
»behandling
som bokas av vårt
Medicinska Kundcenter. Spara
dina kvitton. Har du utlägg som
uppstått i samband med bokat
besök eller behandling måste du
göra en skadeanmälan. Detta
gör du enklast via telefon.

RING 0771-10 50 14

FRÅGOR OCH SVAR OM DIN
SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
Får jag ersättning för vård hos vårdcentral?
Du får ersättning för vård hos vårdcentral förutsatt att skadan eller sjukdomen omfattas
av försäkringen. Ring vår telefonskaderegling 0771-10 50 14. Ingen självrisk på ersättning för
offentlig sjukvård.

Gäller PrivatAccess även för vård utomlands?
Nej, det är enbart vård i Sverige som ersätts.

Kan jag använda E-vårdstjänsten även på
helger?
Ja, E-vårdstjänsten är öppen alla dagar kl. 7-22.
Du når E-vårdstjänsten via euroaccident.se
under rubriken Boka Vård.

Ska jag använda försäkringen om jag råkar
ut för akut olycksfall eller sjukdom?
Nej, vid akuta fall ska du alltid uppsöka akutmottagning eller ringa 112. PrivatAccess ger
endast tillgång till planerad specialistvård. Ingen
förtur ges till den offentliga vården.

Behöver jag spara kvitton för mina utlägg?
Ja, vår skadereglerare kan i vissa fall be dig att
skicka originalkvitton för att kunna godkänna
och betala ut ersättning.
Behöver jag remiss för att besöka fysioterapeut (sjukgymnast)?
Nej, besök hos fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor som bokas via vårt Medicinska Kundcenter kräver ingen remiss.

Ersätts mina resekostnader?
Ja, för resor, som överstiger 100 km enkel resa,
och logi i samband med en planerad vårdinsats.

För mer information om din försäkring, vänligen
se gällande försäkringsbesked och villkor.

FÖRSÄKRINGSBOLAGET
MED STORT HÄLSOFOKUS
Med ambition om att ta ett helhetsgrepp kring
hälsa och försäkring strävar vi efter att skapa
lönsamma företag genom friska medarbetare
och arbetsplatser. Allt arbete utgår från våra
kärnvärden: omtanke, handlingskraft och nytänkande.

102-07-15-6-01

Euro Accident är ett framgångsrikt försäkringsbolag inom hälsa och försäkring. Vi hjälper
svenska företag att skapa positiva resultat i
deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete
genom att erbjuda ett heltäckande utbud av
hälsotjänster och hälsoförsäkringar.

KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR OM ERSÄTTNING
Om du har ett pågående skadeärende svarar vi på frågor på telefon 0771-10 50 14 eller e-post
info@euroaccident.se måndag–torsdag kl. 08.00–18.00 och fredag kl. 08.00–16.30.
ALLMÄNNA FRÅGOR OM DIN FÖRSÄKRING
Din försäkringsförmedlare ger dig svar på allmänna frågor om din försäkring.

Scanna QR-koden så har du
alltid våra kontaktuppgifter
till hands.

VÄXJÖ. STOCKHOLM. GÖTEBORG. MALMÖ. ÖRNSKÖLDSVIK
TEL 077- 440 00 10
FAX 0470 -729 740

E-POST info@euroaccident.se
WEBB www.euroaccident.se

