
PrivatAccess Silver
Sjukvårdsförsäkring

O M T A N K E  +  H A N D L I N G S K R A F T  +  N Y T Ä N K A N D E 

Dina
 försäkringar 

i mobilen.

Upptäck vår
app!



I vår app kan du snabbt och smidigt boka vård och behandling, hålla 
koll på bokade besök, boka om besök, följa ärenden och skicka in 
kvitton som du vill ha ersättning för. Men första steget till att använda 
din sjukvårdsförsäkring är alltid en kontakt med oss på telefon för råd-
givning och planering av din vård.

Ring oss
Ring oss via snabbvalet i appen  
eller på telefon 0771–10 50 10,  
Måndag–torsdag 8–16.30.  
Fredag 8–16.

Ladda ner appen 
Ladda ner vår app från App Store eller 
Google Play – sök på Euro Accident 
 – och logga in med BankID. 

1. 2.

Steg-för-steg : Allt du behöver när du ska använda 
din sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver



Om du inte 
har appen 

Om du inte
har appen  

Boka besök själv via biljett

Om bedömningen är att du behöver fler besök hos en vårdgivare ut-
färdar vi biljetter som du använder för att själv boka tider via appen.

Ring 0771-10 50 10, måndag–torsdag 8–16.30, fredag 8–16.

I din sjukvårdsförsäkring ingår en E-vårdstjänst. Via internet får du 
snabbt direktkontakt med en läkare i vårt nätverk för en medicinsk 
bedömning och rekommendation, utan att du behöver lämna hemmet 
eller arbetet. Du kan också få recept på läkemedel utskrivet, remiss 
för provtagning eller remiss för ett fysiskt besök hos en specialist. Du 
betalar ingen självrisk och behöver inte kontakta oss innan du använ-
der tjänsten.

E-vårdstjänsten är öppen alla dagar dygnet runt, utan väntetid eller 
tidsbokning.

Använd E-vårdstjänsten via euroaccident.se.

Få enklare vård direkt – utan självrisk

3. 4.Få rådgivning eller tid för vård
En av våra legitimerade sjuksköterskor eller 
psykologer på vårt Medicinska Kundcenter, 
MKC, bedömer ditt behov av vård, ger dig 
råd och bokar tid för besök hos en av våra 
vårdgivare när så behövs. Vi kan erbjuda tid 
hos en specialist inom 7 arbetsdagar och 
operation inom 14 arbetsdagar.

Koll på besök och ärenden
Du ser information om ditt ärende och hittar 
tider för kommande besök i appen. I appen 
kan du även betala eventuell självrisk med 
kort eller Swish och ändra eller avboka tider.



När vi inte har öppet kan du ringa landstingets sjukvårdsrådgivning 
på telefon 1177 och prata med en sjuksköterska. 

Vid sjukdom eller skada som inte kan vänta ska du alltid uppsöka 
närmaste akutmottagning. Gäller det ett livshotande tillstånd  
– ring 112! 

Vid sjukdom eller skada som inte kan vänta
1177
112

Om du inte
har appen  

Kvitto Skicka in dina kvitton

Försäkringen kan ersätta utlägg som du haft i samband med bokat 
besök eller behandling. Du begär då ersättning från oss genom att 
ladda upp och skicka in dina kvitton via appen.

Ring 0771–10 50 14 måndag–torsdag 8–17 och fredag 8–16.30.

5. Tyck till
Efter besöket får du en enkät för att 
tycka till om oss och den vård du fått. 
Svaren hjälper oss och våra vårdgivare 
till ständiga förbättringar.

Förhinder? 
Boka om i appen eller hos 

vårdgivaren senast 24 timmar 
innan för att undvika att få 

betala hela privatvårds-
kostnaden själv.



Får jag ersättning för vård 
hos vårdcentral?
Ja, du får ersättning för både läkemedel 
och vård inom den offentliga vården, 
förutsatt att skadan eller sjukdomen 
omfattas av försäkringen. Ladda upp 
och skicka in kvitton för dina kostnader 
via appen eller ring 0771–10 50 14,  
måndag–torsdag 8–17 och fredag 
8–16.30. Det är ingen självrisk på 
ersättning för offentlig sjukvård.

Hur fungerar det med självrisk?
Om försäkringen har tecknats med 
självrisk, så betalar du den första  
gången du bokar besök hos en vård-
givare för en ny skada eller sjukdom.

Kan jag använda  
E-vårdstjänsten på helger?
Ja, E-vårdstjänsten är öppen alla dagar  
dygnet runt. Du når E-vårdstjänsten via 
appen eller via euroaccident.se.

Hur bokar jag om ett besök?
Enklast gör du det via appen. Ett besök 
kan dock inte av- eller ombokas när det 
är mindre än 24 timmar kvar. Du får själv 
betala hela privatvårdskostnaden om du 
skulle utebli från besöket eller avbokar 
för sent.

Behöver jag spara kvitton  
för mina utlägg?
Ja, våra skadereglerare kan i vissa 
fall be dig att skicka originalkvitton  
för att kunna godkänna och betala 
ut ersättning.

Behöver jag remiss till 
en fysioterapeut?
Nej, besök hos fysioterapeut, naprapat,  
kiropraktor eller osteopat som bokas 
via vårt Medicinska Kundcenter kräver 
ingen remiss. 

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

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

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

Frågor och svar 
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1 TEL : 077-440 00 10  

E-POST : info@euroaccident.se
FAX : 0470-729 740  
WEBB : euroaccident.se

Tillsammans skapar vi Hållbara Medarbetare 
Euro Accidents idé är enkel : med rätt försäkringar och fokus på hälsa mår 
medarbetarna bra. När de mår bra, går företaget bättre. Vi kallar konceptet  
Hållbara Medarbetare – nyckeln till framgång för framtidens företag.

Allmänna frågor om din försäkring
I ditt försäkringsbesked och i försäkringens villkor finns mer information om din för-
säkring. Du kan även kontakta din försäkringsförmedlare om du har allmänna frågor 
om försäkringen.


