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SJUKVÅRD BAS PASSAR DE FLESTA

Försäkringen omfattar det viktigaste – specialistvård,
psykolog, resor, ytterligare undersökning och diagnos av
en läkare i vårt nätverk (ny medicinsk bedömning) samt
ett engångsbelopp som utbetalas vid större ingrepp (ideell
ersättning).
Ingen remiss behövs utan första steget om medarbetaren
blir sjuk och behöver använda försäkringen, är att kontakta
vår vårdplanering. De som svarar är Ifs egna legitimerade
sjuksköterskor som har den kunskap och erfarenhet som
behövs för att ge medarbetaren tillgång till rätt vård i rätt
tid.

VÅRDGARANTI – BEHANDLING INOM 14 DAGAR

Om sjukdomen täcks av försäkringen hjälper en av våra
sjuksköterskor medarbetaren att boka en tid hos en av våra
samarbetspartners på privatsjukhus eller specialistmottagningar – alla välrenommerade leverantörer av högkvalitativ vård. Så fort en diagnos har satts och en godkänd
behandling beviljats, lovar vi en bokad behandlingstid
inom 14 dagar. Det är innebörden av vår vårdgaranti.
Vid ett första besök hos specialistläkare så betalar medarbetaren en självrisk direkt till vårdgivaren. Självrisken
betalas bara en gång per skada. Därefter är vården kostnadsfri via försäkringen.
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FÖRDELAR MED IFS SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Som kund hos If får du tillgång till professionell rådgivning
av Ifs eget team av legitimerade sjuksköterskor. Våra kunder
är mycket nöjda med den vård de får via vår försäkring och
ger vår vårdplanering 4,5 i snittbetyg på en skala 1-5.
Genom att vi har en egen vårdplanering ställs höga krav på
If som vårdgivare vilket i sin tur leder till höga krav på de
vårdgivare som ingår i vårt omfattande nätverk.
Vid allvarliga diagnoser får medarbetaren alltid en personlig
kontakt som finns med så länge medarbetaren har behov
av behandling.

If-36447:0  

VILL DU VETA MER

om våra sjukvårdsförsäkringar?
Välkommen att kontakta If Livmäklardisk på telefon 08-792 74 00 eller
mejl: livmaklardisk@if.se.

