Snabb tillgång till vård med SPPs Vårdförsäkring

Garanterad
behandling inom
max 14 arbetsdagar.

Eva,
SPP

SPP Vårdförsäkring

En sund investering för dig som
inte har tid och råd att vara sjuk
Om du blir sjuk och behöver snabb tillgång till vård känns det tryggt att ha en vårdförsäkring.
Du slipper långa väntetider och får hjälp av professionella sjuksköterskor som hjälper dig
att boka vård samt tillgodoser dina önskemål om tid och plats. Den kan tecknas såväl av dig
som privatperson som av din arbetsgivare.
Fördelarna med Vårdförsäkring
Du får vård för de flesta typer av sjukdomar*, inklusive all form
av cancervård. Det finns ingen övre beloppsgräns, och ingen
åldersgräns. Du är även garanterad plats på privatsjukhus inom
14 arbetsdagar.
På Helpline sitter legitimerade sjuksköterskor som hjälper dig att
boka tid hos någon av de över 1 000 vårdgivare som ingår i vårt
landsomfattande nätverk med privata specialister. Om det behövs
vidare vård ordnar vi plats på ett privat sjukhus. Vi har avtal med
fler än 50 sjukhus såväl i Sverige som utomlands.
Best Care
Genom vårt unika samarbete med Best Care kan vi också ge dig
tillgång till ett 70-tal av Tysklands mest kvalificerade specialister
inom hjärt- och kärlsjukdomar samt cancerbehandling.

Vårdförsäkring – omfattningen i korthet
Vårdförsäkringen omfattar planerad sjukvård – från undersökning till behandling/operation.
• Obegränsad behandlingstid
• Försäkringen kan behållas livet ut
• Ingen övre beloppsgräns för vård och behandling
• Inläggning på sjukhus
• Garanti: Behandling inom max 14 arbetsdagar
• Möjlighet att själv påverka tid för behandling

Privat vård
Via DKVs app SPP Hälsa, kan du chatta/videochatta med specialistkompetenta läkare dygnet runt och alla dagar i veckan. Om du
har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online hjälper vi
dig så att du får bokat en läkartid till lämplig specialist.
Besök för vård och behandling bokas enklast genom Helpline.
Kostnader för besök direktfaktureras av vårdgivaren till Helpline.
Dagkirurgi
• Operation utan övernattning på privatsjukhus eller hos
specialist.
Inläggning på sjukhus
• Operation som kräver minst en övernattning på privatsjukhus
• Behandling av medicinska orsaker
• Rehabilitering
Kostnader för resa och uppehälle
Försäkringen täcker kostnader för resa och uppehälle i samband
med inläggning på sjukhus och/eller operation. Vid specialistläkarbesök/undersökning täcker försäkringen kostnader för resa
om avståndet mellan hemmet och behandlingsstället överstiger
15 mil enkel resa.
* Undantag och begränsningar, se sidan 3.
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Självrisken är 500 eller 1000 kr per
skada. Självrisken betalas till vårdgivaren vid första besöket. Om du
får flera skador gäller en ny självrisk
för varje skada.
Notera att remisskrav och självrisk
inte kan kombineras.

Bas, Plus
eller Topp - välj
Cancervård
• Kirurgiskt ingrepp
• Strålbehandling
• Cellgiftsbehandling

Psykologibehandling *
Psykolog/psykoterapeut, totalt 10 behandlingar per försäkringsfall.

själv nivå på
försäkringen.

Garanti
Försäkringen garanterar dig behandling inom 14 arbetsdagar från
den dag försäkringsbolaget mottagit fullständig och nödvändig
medicinsk dokumentation.
Självrisk (valfritt)
Försäkringen gäller med en självrisk på 500 kr eller på 1000 kr
per skada. Självrisken betalas till vårdgivaren vid första besöket.
Om du får flera skador gäller en ny självrisk för varje skada.
Krisstöd
Terapi om du drabbas av en psykologisk krisreaktion vid:
• Rån, hot eller överfall
• Brand, explosion eller inbrott
• Olycksfall eller trafikolycka
• Dödsfall eller allvarlig sjukdom

Personstöd dygnet runt *
För att motverka stressrelaterade åkommor, och ta tag i
problemet innan sjukdom och sjukfrånvaro är ett faktum, har
du möjlighet till rådgivning via telefon. Rådgivning ges för en
rad olika områden som du upplever framkallar stress.
Exempel på problemområden är sociala, juridiska, psykologiska,
samlevnad, ekonomiska med mera. Denna tjänst är öppen
dygnet runt alla dagar i veckan.
Sjukgymnast, naprapat/kiropraktor **
Totalt 24 behandlingar per år.
Undantag och begränsningar
Försäkringen omfattar endast behandling som är medicinskt
nödvändig.

Totalt 10 behandlingar per händelse.
Dietist
Försäkringen ersätter efter remiss från läkare nödvändiga kostnader för högst tio konsultationer per skadetillfälle hos legitimerad
dietist.
Receptbelagda läkemedel
Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för receptbelagda
läkemedel upp till gränsen motsvarande högkostnadsskyddet.

Den täcker inte kosmetisk behandling, experimentell behandling, behandling vid sjukdom/skada som kräver akut hjälp eller
är en direkt uppföljning av sådan behandling/hjälp, behandling
vid familjeplanering och graviditet, tandvård, alkohol/drogrelaterade sjukdomar, mediciner, syntest, glasögon, hörapparat och
liknande hjälpmedel, förebyggande vård, konvalecens, alternativ
behandling, behandling av snarkning, sjukdomar enligt smittskyddslagen, kostnader för avtalad behandling där du uteblir,
kontroll av födelsemärken.
Försäkringen omfattar heller inte behandling eller operation
till följd av skada/besvär/sjukdom som du orsakat själv genom
oaktsamhet eller riskfyllt beteende.
* Ingår i Topp.
** Ingår i Topp och Plus.

Vad kostar det?
Ålder

Utan remiss

Bas
Med remiss

Plus
Utan remiss
Med remiss

Topp
Utan remiss
Med remiss

0–15

4 320

3 456

5 100

4 080

6 372

5 098

16–20

6 336

5 069

7 476

5 981

8 748

6 998

21–25

6 492

5 194

7 608

6 086

8 880

7 104

26–30

6 492

5 194

7 608

6 086

8 880

7 104

31–35

7 068

5 654

8 316

6 653

9 588

7 670

36–40

8 256

6 605

9 732

7 786

11 004

8 803

41–45

9 132

7 306

10 764

8 611

12 036

9 629

46-50

10 932

8 746

12 852

10 282

14 124

11 299

51–55

13 404

10 723

15 780

12 624

17 052

13 642

56–60

16 632

13 306

19 560

15 648

20 832

16 666

61–65

20 196

16 157

23 772

19 018

25 044

20 035

66–70

26 268

21 014

30 888

24 710

32 160

25 728

71–

33 240

26 592

39 156

31 325

40 428

32 342

Årspremie från och med
2021-03-01.
Om du är rökare ökar premien
med 25 procent.
Om du valt självrisk på försäkringen reduceras premien för
Bas, Plus och Topp. Om du
väljer självrisk på 500 kr reduceras premien med 1680 kr per år.
Om du väljer självrisk på 1000
kr reduceras premien med 2640
kr per år.
Notera att självrisk och remisskrav inte kan kombineras.
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Exempel på sjukdomar som kan ge högre premie
Vid behov av vård ringer du Helpline och får tala
med legitimerade sjuksköterskor som bistår med:
• Vårdplanering
• Tidsbokning hos läkare/behandlare/sjukhus

Tänk på att all vård och behandling först måste godkännas av
DKV Hälsa.
Öppettider Helpline
Vardagar: kl 08.00–17.00.
Telefonnummer: +46 770 45 67 80, +46 8 619 62 00.
E-post: helpline@dkvhalsa.se

Vem kan teckna försäkring?

Högt kolesterolvärde eller normalt, medicinerat kolesterolvärde,
övervikt, enkla muskel/skelettbesvär i rygg, nacke och skuldror.

Exempel på sjukdomar som kan ge klausul
Allergi/eksem, diskbråck rygg/nacke, kroniska besvär i rygg/nacke,
migrän.

Exempel på sjukdomar som ger säkra avslag
Hjärtinfarkt, HIV positiv, cancer, reumatism, multipel skleros
(MS), Bechtrews (ryggåkomma), Downs syndrom, hepatit C,
diabetes, psoriasisartrit.

Mer information:

• Företag och privatpersoner
• Endast personer med hemadress i Norden och som är anslutna
till försäkringskassa i Norden
• Vårdförsäkring kan tecknas från 0 till 66 års ålder

Denna folder är en sammanfattning. För fullständig försäkringsinformation, se försäkringsvillkoren. För mer information,
ta kontakt med din rådgivare/försäkringsförmedlare.

När börjar försäkringen gälla?

Försäkringsgivare.
Den här försäkringen tillhandahålls av SPP i samarbete med
DKV Hälsa. DKV Hälsa är den svenska verksamhetsgrenen i
det norska försäkringsbolaget Storebrand Helseforsikring AS.
Försäkringsgivare är Storebrand Helseforsikring AS som till
lika delar ägs av Storebrand ASA och Munich Re.

När ansökan är färdigbehandlad skickas försäkringsbrev och
betalningsavi till dig. Försäkringen träder i kraft den 1:a nästkommande månad, under förutsättning att premien är betald.
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