Yrkeskapital
Tänk om du inte kan fortsätta jobba i ditt nuvarande yrke!
Rehabiliteringskedjan innebär att du efter sex månaders arbetsoförmåga ska prövas mot hela
arbetsmarknaden. Kan du utföra något annat arbete på den reguljära arbetsmarknaden så
förlorar du rätten till sjukpenning.
För de allra "esta innebär detta ett stort ekonomiskt avbräck i och med att det arbete som man
kan få efter en lång sjukskrivning oftast innebär lägre lön. Eventuell sjukförsäkring utbetalas inte,
i och med att du inte längre betraktas som arbetsoförmögen.
Yrkeskapital skyddar dig!
Försäkringen innebär att om du före fyllda 60 år drabbas av arbetsoförmåga och varit minst
halvt arbetsoförmögen i 12 av de senaste 15 månaderna och kvali#ceringstiden uppnås före
fyllda 62 år inträder rätten till ersättning av Yrkeskapital.
Detta under förutsättning att nuvarande sysselsättning varit stadig varande under de närmaste
tre åren före det att arbetsoförmågan inträdde och att samtliga möjligheter till arbetsträning och
rehabilitering är utredda. Försäkringskassan ska ha utrett och beslutat att du inte kan fullgöra ditt
normala arbete.
Yrkeskapital kan tecknas med ett försäkringsbelopp upp till 50 prisbasbelopp (fn 2 120 000 kr)
Avtrappning sker från 35 år.
Premieexempel:
För en person som är 35 år och tecknar sig för
försäkringsbelopp på 35 prisbasbelopp (1 498 000 kr)
kostar Yrkeskapital 1 995 kr/år.

Sjukvårdsförsäkring
Med en privat Sjukvårdsförsäkring har du tillgång till fri sjukvårdsrådgivning dygnet runt,
årets alla dagar via ett 020-nummer när du vill kontakta vården. Du tas om hand av sjukvårdskunnig personal som planerar din vidare vård och behandling. Syftet är att minimera
sjukfrånvaron.
Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas med två alternativ; Med remisskrav eller Utan remisskrav.
Med remisskrav
Blir du sjuk kontaktar du din vårdcentral för primärvård. Om dina besvär kräver remiss till
specialistläkare (ortoped, kirurg mm.) be då att få kopia på din remiss och journal. Kontakta
därefter Säkra Sjukvårdsupplysning som hjälper dig att boka tid hos specialistläkare.
Utan remisskrav
Blir du sjuk kontaktar du Säkra Sjukvårdsupplysning direkt, du behöver inte remiss från
allmänläkare. Sjukvårdsförmedlingen hjälper dig att boka tid hos någon av våra specialistläkare.
Vårdgaranti
Sjukvårdsförsäkringen har en vårdgaranti. Detta innebär att du får träffa läkare inom 4
arbetsdagar, och behövs operation sker denna inom 20 arbetsdagar. Försäkringsgivaren
lämnar garantiersättning för ett och samma skadefall om godkänd operation förmedlad
av försäkringsgivarens vårdplanering inte genomförts inom 20 dagar. Detta för att vägen
tillbaka ska bli så kort som möjligt.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen ersätter utgifter för behandling upp till 2 miljoner/år och person i Norden, samt
planerade behandlingar på ett betalningssjukhus utanför Norden efter godkännande i förväg
av försäkringsgivaren.
Vad ingåri försäkringen?
 24-timmars sjukvårdsrådgivning
 Vårdgaranti
 Läkarvård och behandling för skador, sjukdom och åkommor oavsett om det
inträffar på arbetet eller privat
 Eftervård
 Resor och logi i samband med behandling (om vårdgivaren be#nner sig mer än
10 mil från hemorten)
 Hjälpmedel för att förkorta eller underlätta läkningen
 Receptbelagd medicin i samband med sjukhusvistelse och behandling
 Second Opinion vid allvarlig sjukdom
 Vaccinationsrådgivning samt möjlighet att få tid bokad

Vad ingår inte i försäkringen?
 Tugg och bitskador
 Kosmetiska behandlingar (kan dock ersättas till följd av ersättningsbar skada)
 Försäkringen gäller inte för någon be#ntlig åkomma, här avses åkomma som
har varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade innan försäkringen började gälla.
Be#ntlig åkomma omfattas dock av försäkringen efter att den försäkrade har varit helt behandlingsoch symptomfri under en sammanhängande tid av två år närmast före det att ersättningsanspråk
framställs p.g.a sjukdomen eller besväret.
Vad kostar försäkringen?
För att se vad försäkringarna kostar, se ansökan.
Du har även möjlighet att medförsäkra din familj; make/maka, sambo och barn.
Sjukvårdsförsäkringen för barn gäller upp till 25 års ålder och omfattar samtliga barn.
Obegränsad ansvarstid
Försäkringen har obegränsad ansvarstid fram till 65 årsdagen, därefter är ansvarstiden 5 år. Om
försäkringen lämnas obetald under pågående skadefall är ansvarstiden upp till 65 års ålder 3 år,
därefter 12 månader.
Detta är en kort presentation. För mer information och fullständiga villkor, kontakta Säkra Täby (kontaktuppgifter #nns nedan).
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Har du några frågor tveka inte att kontakta oss!

Säkra Täby
Telefon: 08-473 66 31
Fax: 08-758 11 30
E-post: taby.bmf@sakra.se

