FAR:s
Försäkrings
program

Välkommen till FAR:s
försäkringsprogram
Genom att vara ordinarie medlem i FAR har du och ditt företag
möjlighet att teckna försäkringar, som erbjuder både förmånligare
premier och villkor än man vanligtvis kan få direkt via
försäkringsbolagen.
FAR:s medlemsförsäkringar erbjuder ansvarsförsäkring för ren
förmögenhetsskada för revisorer och redovisningskonsulter, kontors
försäkring, sjukavbrottsförsäkring, cyberförsäkring, frivillig
företagsbetald sjukvårdsförsäkring samt frivillig gruppförsäkring.
FAR:s medlemsförsäkringar har tagits fram i samarbete mellan FAR,
genom FAR AB, Willis Towers Watson Sweden AB, vidare kallat Willis
Towers Watson, och Max Matthiessen AB. Försäkringarna förmedlas
och administreras av Willis Towers Watson och Max Matthiessen AB.
Denna broschyr innehåller endast en sammanfattning av ovan
angivna försäkringar. Vänligen kontakta Willis Towers Watson om ni
önskar ta del av fullständiga villkor.

Prisbasbeloppet för 2019: 46 500 SEK.

Kontaktuppgifter till FAR:s försäkringsservice hos Willis Towers Watson
Telefon:
E-post:
Adress:
Besöksadress:

08-587 095 87
farforsakring@willis.com
Box 7273, 103 89 Stockholm
Lästmakargatan 22

Kontaktuppgifter till Gruppliv hos Max Matthiessen AB
Telefon:
E-post:
Adress:
Besöksadress:

08-613 03 14
grupp@maxm.se
Box 5908, 114 89 Stockholm
Lästmakargatan 22

Ytterligare information finns tillgänglig på: www.farforsakring.se
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Lagstadgad ansvars
försäkring för revisorer
Försäkring gäller för medlemsföretag och medförsäkrade företag. I ansvarsförsäkringen omfattas den
sökandes dotterföretag med automatik inom ramen för
den försäkrade verksamheten.

Försäkringens omfattning

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för
ren förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott som
försäkrade förorsakar i revisions- och rådgivningsverksamhet.
Med revisionsverksamhet i försäkringen avses
• verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som utmynnar
i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon
annan än uppdragsgivaren, samt
• rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt ovan.
Med rådgivningsverksamhet i försäkringen avses
• redovisning och organisation samt därmed samman
hängande rådgivning, biträde avseende deklarationsoch övriga skatte- och avgiftsärenden, rådgivning
i andra frågor som har naturligt samband med
revisionsverksamhet.
Medlemsföretag som enbart bedriver redovisningsverksamhet skall teckna en särskild försäkring,
Ansvarsförsäkring för redovisningskonsulter, anpassad
för denna verksamhet. En sammanfattning av denna
försäkring finns på sidan 6 i denna broschyr.
Försäkrade är
• försäkringstagaren och medförsäkrade företag som
bedriver revisionsverksamhet
• hos försäkringstagaren eller hos medförsäkrade
företag verksamma auktoriserade och/eller godkända revisorer, under förutsättning att skada orsakats
då revisorn var auktoriserad eller godkänd
• hos försäkringstagaren eller medförsäkrat företag
verksamma revisorer som tidigare varit auktoriserade eller godkända, under förutsättning att skada
orsakats då revisorn var auktoriserad eller godkänd
hos försäkringstagaren eller medförsäkrat företag
tidigare verksamma personer som numera upphört
med revisionsverksamheten och som senast bedrev
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revisionsverksamhet hos försäkringstagaren eller
medförsäkrat företag, under förutsättning att skada
orsakats då revisorn var auktoriserad eller godkänd.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som först
framställs mot försäkrad under den tid försäkringen är
i kraft.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen under förutsättning
att skadan orsakats inom försäkrads verksamhet som
bedrivs i Sverige och där svensk rätt är tillämplig.

Försäkringsbolagets åtagande

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen
åtar sig försäkringsbolaget gentemot försäkrad att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemanna
förfarande avseende skadeståndsskyldighet och därvid betala de rättegångskostnader eller skiljemanna
kostnader, som försäkrad åsamkas eller åläggs att
betala och som inte kan utfås av motpart eller annan
• betala det skadestånd som försäkrad är skyldig att
utge enligt gällande rätt.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet utgör den högsta sammanlagda
ersättning per skada och försäkringsperiod som försäkringsbolaget betalar för skadestånd.
För revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer uppgår till högst 5 medger försäkringen en sammanlagd ersättning per skada om 200 prisbasbelopp
och sammanlagt 400 prisbasbelopp per försäkringsår.
För revisionsföretag i vilket antalet verksamma revisorer överstiger 5 men understiger 50 medger försäkringen en sammanlagd ersättning per skada om 200
prisbasbelopp och sammanlagt 600 prisbasbelopp
per försäkringsår.
För revisionsföretag i vilket antalet verksamma r evisorer
uppgår till 50 eller fler medger försäkringen en sammanlagd ersättning per skada om 200 prisbasbelopp
och sammanlagt 800 prisbasbelopp per försäkringsår.

Av försäkringsbeloppet ovan kan högsta ersättning om
200 prisbasbelopp per skada och försäkringsår utgå
för skadestånd som omfattas av rådgivningsverksamhet (se definition ovan).

Avvecklingsförsäkring

Om företaget upphör med revisions- och rådgivningsverksamhet övergår försäkringen till ett avvecklingsskydd. Försäkringstid för avvecklingsskyddet är 10 år
räknat från den tidpunkt revisions- och rådgivningsverksamheten upphörde.

Premie

Årspremien baseras, enligt en fastställd premietariff,
på antalet revisorer och total årsomsättning. Uppgifterna ska avse medlemsföretaget och samtliga medförsäkrade företag.
För premieoffert kontakta Willis Towers Watson på
farforsakring@willis.com för anmälningsblankett.

Självrisk

Självrisken är ett prisbasbelopp.

Tilläggsförsäkring med förhöjt försäkrings
belopp

Det finns en möjlighet att teckna ett högre försäkringsbelopp om 100 prisbasbelopp per skada och 100
prisbasbelopp per år. Premien beräknas individuellt av
försäkringsbolaget.

Självrisk

Ingen självrisk. Försäkringen träder i kraft direkt över
den lagstadgade grundförsäkringen. Om grundförsäkringens försäkringsbelopp är förbrukat gäller tilläggsförsäkringen för skada överstigande grundförsäkringens självrisk.

Försäkringsbolag

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag.

Årsförfallodag och försäkringsperiod
1 april, 12 månader.
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Ansvarsförsäkring för
redovisningskonsulter
FAR erbjuder de medlemmar som är verksamma redovisningskonsulter en ansvarsförsäkring som omfattar
skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada
som redovisningskonsulten tillfogar en klient genom fel
eller försummelse i samband med rådgivning. Medlemskap i FAR förutsätter att redovisningskonsultens
verksamhet har en ansvarsförsäkring.

Försäkringens omfattning

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren
förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott som försäkrad förorsakar i den försäkrade verksamheten.
Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den
försäkrade) och avser redovisningsverksamhet.
Med redovisningsverksamhet avses
• arbete avseende redovisning. ADB, administration
och organisation samt därmed sammanhängande
rådgivning
• biträde avseende deklarations- och övriga skatteoch avgiftsärenden
• rådgivning i andra frågor som ligger i en redovisningskonsults normala kompetensområde.

25 prisbasbelopp per skada och 50 prisbasbelopp
totalt med möjlighet att som alternativ välja ett högre
försäkringsbelopp om 50 prisbasbelopp och 100
prisbasbelopp totalt.
Försäkringsbeloppen ovan för redovisningsverksamhet utgör den högsta sammanlagda ersättningen per
skada och totalt för försäkringsperioden (12 månader).

Tilläggsförsäkring för enklare juridiska
uppdrag

Med enklare juridiska uppdrag avses enligt FAR:s
definition upprättande av enklare juridiska handlingar
såsom kompanjonsavtal, testamente, äktenskapsförord, boskillnad, bouppteckning, arvsskifte och
samboavtal. Möjlighet finns att teckna ovan nämnda
försäkring i tillägg till Ansvarsförsäkringen för redovisningskonsulter.

Försäkringsbelopp

1 MSEK per skada och 1 MSEK per försäkringsperiod.

Avvecklingsförsäkring

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs
mot försäkrad under den tid försäkringen är i kraft.

Om företaget upphör med redovisningsverksamhet,
övergår försäkringen till ett avvecklingsskydd. Försäkringstid för avvecklingsskyddet är 10 år räknat från den
tidpunkt redovisningsverksamheten upphörde.

Försäkringen gäller i hela världen under förutsättning
att skadan orsakats inom försäkrads verksamhet som
bedrivs i Sverige och där svensk rätt är tillämplig.

Premie

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen
åtar sig försäkringsbolaget gentemot försäkrad att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemanna
förfarande avseende skadestånds- skyldighet och
därvid betala de rättegångskostnader eller skilje
mannakostnader, som försäkrad åsamkas eller
åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart
eller annan
• betala det skadestånd som försäkrad är skyldig att
erlägga.
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Försäkringsbelopp

För premieoffert kontakta Willis Towers Watson på
farforsakring@willis.com för anmälningsblankett.

Ansvarsförsäkring, grundförsäkring

Årspremien baseras, enligt tariff, på valt försäkrings
belopp och årsomsättning. Dock debiteras alltid en
minimipremie enligt följande
• försäkringsbelopp 25 prisbasbelopp per skada och
50 prisbasbelopp per år 2 000 kr.
• försäkringsbelopp 50 prisbasbelopp per skada och
100 prisbasbelopp per år 2 500 kr.

Tilläggsförsäkring

Årspremien baseras, enligt tariff, på årsomsättning för
dessa uppdrag. Dock debiteras alltid en minimipremie
om 1 000 kr.

Självrisk

Självrisken är 0,2 prisbasbelopp.

Försäkringsbolag

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag.

Årsförfallodag och försäkringsperiod
1 april, 12 månader.
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Kontorsförsäkring
FAR:s medlemmar kan teckna en fördelaktig företagsförsäkring som ger ett omfattande och anpassat
försäkringsskydd för revisions- eller redovisningsbyrån och dess verksamheter.

Försäkringsform

Försäkringsomfattning

Egendomsförsäkring

Bland annat brand-, vatten- och inbrottsskador samt allrisk för varor, maskiner och inventarier, inkl. hyrd, lånad eller
leasad egendom. Maskinförsäkring ingår.
Pengar och värdehandlingar inklusive kunders pengar och värdehandlingar. Belopp över 5 000 SEK ska förvaras i
värdeskåp, rek FTR1028.
Ritningar, arkivalier, datainformation och dataprogram.
Stöld av maskiner/inventarier utan samband med inbrott.
Försäkrad egendom utanför försäkringsstället utan tidsbegränsning, även kontor i bostad inklusive stöldbegärlig
egendom 50 000 SEK.
Arbetstagares tillhörigheter, per anställd.
Glas oavsett storlek.
Skylt.
Låsbyte i samband med nyckelförlust.
Transportförsäkring.
Specialförsäkring bärbar dator, surfplatta.
För inbrottsförsäkringen avseende detta moment gäller skyddsklass 1, inget larmkrav.

Allmänt ansvar

Omfattar utredning och förhandling, samt betalar skadeståndskostnader om försäkringstagaren skulle vara vållande
till person- eller sakskada.

Vd & styrelseansvars
försäkring

Omfattar skadeståndskrav till följd av ren förmögenhetsskada, som försäkrad i sin egenskap av verkställande d
 irektör,
medlem av styrelse eller ledande befattningshavare i bolaget kan åläggas enligt gällande skadeståndsrättsliga regler.
Geografisk omfattning: Norden

Avbrottsförsäkring

Vid ersättningsbar egendomsskada lämnar försäkringen ersättning för det avbrott som följer i verksamheten.
Extrakostnadsförsäkring som ersätter skäliga och nödvändiga extrakostnader som uppkommit i samband med ersättningsbar egendomsskada.

Rättsskydd

Ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid tvist eller skattemål. Försäkringen omfattar även miljöbrott och arbets
miljöbrott. Geografisk omfattning: Försäkringen gäller för tvist med motpart som har säte eller hemvist i land som ingår
i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet (EES) samt Schweiz. Vid skattemål enbart inom Norden. Omfattar även
ombudskostnader i tvist som kan prövas av RI, Revisorsinspektionen.

Förmögenhetsbrott

Ersätter förmögenhetsbrott av anställd, riktad mot arbetsgivaren eller byrån.

Överfallsförsäkring

Ersätter försäkrad för personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld.

Tjänsteresa

Ersätter bland annat läke- och resekostnader, reseavbrott, krisförsäkring, kidnappning, resegods, ansvar, överfall, rättsskydd, förseningförsäkring och sjuk- och olycksfall. Omfattar anställda, ägare och styrelseledamöter.
Avbeställningsskydd.
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Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för kund i försäkringstagares lokaler och omfattar personskada som uppkommit genom olycksfall.

Krisförsäkring

Gäller vid akut psykisk kris som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse.

Olycksfall

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall som drabbar anställd under arbetstid eller under direkt färd till och
från arbetet.

Försäkringsbelopp

Självrisk

15 MSEK Första risk

0,1 prisbasbelopp

Önskar ni teckna försäkringen

För premieoffert kontakta Willis Towers Watson
på farforsakring@willis.com.

Försäkringsbolag

50 000 SEK

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE,
Sverige filial med säte i Tyskland, genom
Svedea AB.

5 MSEK Första risk
50 000 SEK

Årsförfallodag och försäkringsperiod

500 000 SEK

1 april, 12 månader.

10 000 SEK
Ingår
50 000 SEK
200 000 SEK
100 000 SEK
10 000 SEK Första risk per skada

10 MSEK/skada max 20 MSEK/
försäkringsår.

0,2 prisbasbelopp

5 MSEK/skada och försäkringsår

Ingen självrisk

Förlorat TB ersätts under max 12 mån

Karenstid 24 h

1 MSEK

Karenstid 24 h

250 000 SEK/skada max 1 MSEK/
försäkringsår.

Självrisk 0,2 prisbasbelopp
+ 20% av överskjutande
kostnad

1 MSEK/skada och försäkringsår

0,5 prisbasbelopp
Ingen självrisk

Dödsfall: 400 000 SEK
Invaliditet: 800 000 SEK

Ingen självrisk

30 000 SEK/skada, dock högst
150 000 SEK för samtliga resenärer
vid ett och samma tillfälle.

Ingen självrisk

Medicinsk invaliditet: 120 000 SEK
Ekonomisk invaliditet: 240 000 SEK
Dödsfall: 20 000 SEK

Ingen självrisk

10 behandlingar per försäkrad per
skadehändelse

Ingen självrisk

Dödsfall: 400 000 SEK
Invaliditet: 800 000 SEK

Ingen självrisk
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Sjukavbrottsförsäkring
– tillägg till kontors
försäkring
För den som blir arbetsoförmögen en längre tid uppstår stora ekonomiska påfrestningar för byrån. Inkomsterna minskar kraftigt medan de fasta kostnaderna
till stor del kvarstår. Ett sätt att gardera sig mot detta
är att teckna en sjukavbrottsförsäkring. Försäkringen
tecknas som tillägg till kontorsförsäkringen.

Försäkringsbeloppet

Vem kan teckna sjukavbrottsförsäkring

Vid försäkringsbelopp överstigande 360 000 kr krävs
ifylld hälsodeklaration.

Sjukavbrottsförsäkring kan endast tecknas av medlem
som omfattas av kontorsförsäkringen. Försäkringen
kan tecknas för fullt arbetsföra personer upp till 65 år.
Därefter kan försäkringen förnyas till det år försäkrad
fyller 70 år. Samma år som försäkrad fyller 70 år gäller
försäkringen hela försäkringsperioden ut.

Vad gäller försäkringen för

Försäkringen lämnar ersättning för fasta kostnader
eller merkostnader vid avbrott i den försäkrade
rörelsen till följd av att försäkrad person
• drabbas av sjukdom eller olycksfall
• avlider
• vård av sjukt barn, intyg och underlag från läkare
samt försäkringskassa krävs

Fasta kostnader

Med fasta kostnader avses
• avtalade löner och lönebikostnader till anställd personal
• hyror och/ eller arrendekostnader
• övriga fasta lokalkostnader (till exempel fasta uppvärmningskostnader)
• fasta el- och telekostnader (abonnemangsavgifter)
• fasta kontrakterade kontorskostnader, till exempel
bokförings- och revisionskostnader
• fasta medlemskostnader till bransch- och arbets
givarorganisationer
• räntekostnader i rörelsen
• fasta kontrakterade hyreskostnader i leasingavtal
• försäkringspremier för rörelsen, dock inte pension
eller kapitalklassade försäkringar
• planenlig avskrivning
• övriga angivna fasta kostnader enligt kontrakt
(amorteringar)
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Försäkringsbeloppet fastställs per försäkrad och
utgörs av dennes andel av rörelsens totala fasta kost
nader per år. I beloppet ska inte den försäkrades egen
inkomst/lön och därpå beräknade sociala avgifter
inräknas.

Investering och prisändring

Försäkringsbeloppet följer konsumentprisindex under
löpande försäkringsår och vid årsförfallodagen räknas
beloppet upp enligt då gällande index. Dessutom gäller försäkringen för ökningar och nyinvesteringar upp
till 30% av försäkringsbeloppet.

Ersättningsregler

Ersättning lämnas för skada som uppkommit genom
bortfall av den försäkrade personens bidrag till rörelsens fasta kostnader under den tid denne varit arbetsoförmögen. Ersättning lämnas inte för den arbetsoförmögnes lön och lönebikostnader.
Vid arbetsoförmåga eller dödsfall betalas ersättning
efter 30 alternativt 90 dygn, s.k. karenstid.

Exempel på viktiga begränsningar

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfall
som var känd vid försäkringens tecknande.

Skatteregler

Sjukavbrottsförsäkring är en s.k. sakförsäkring och
premien är därför en avdragsgill rörelsekostnad.
Ersättningen skall tas upp som rörelseintäkt.

Önskar ni teckna försäkringen – kontakta
Willis Towers Watson

För premieoffert och mer information kontakta Willis
Towers Watson, farforsakring@willis.com.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringsbolag

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE,
Sverigefilial med säte i Tyskland, genom Svedea AB.

Årsförfallodag och försäkringsperiod
1 april, 12 månader.
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Cyberförsäkring
Uppgifter från ENISA, den europeiska byrån för nätoch informationssäkerhet visar att de digitala hoten
utvecklas snabbt. Totalt drabbades runt 80 procent av
de europeiska företagen av någon sorts cyberattack
förra året. Sedan 2015 har attackerna med utpressningsprogram ökat med 300 procent och mellan 2013
och 2017 femfaldigades de ekonomiska effekterna av
cyberbrottsligheten i Europa.
Cyberangrepp mot företag syftar till att skada, störa
eller överbelasta datasystem. Ofta sker det genom att
en anställd klickar på en annons eller en bilaga i ett
mejl som är infekterad och ett skadligt program installeras och aktiveras i företagets datamiljö. Attackerna
kan handla om allt från att få tag i känsliga uppgifter
till utpressning. Data kan raderas på nolltid, innan man
ens förstår att man drabbats av en attack. För tjänsteföretag, exempelvis revisions- och redovisningsbyråer
och advokatbyråer, kan situationen snabbt bli akut om
kunddata plötsligt raderas.

Stärk verksamheten med FAR:s cyber
försäkring

FAR erbjuder sina medlemmar att teckna cyber
försäkring där företaget får följande stöd om ni skulle
utsättas för en cyberattack:
• Hjälp mot både externa angrepp och interna
incidenter
Försäkringen täcker utöver externa angrepp även
oavsiktliga incidenter i företagets datamiljö. Om en
nyinstallerad programvara är felaktig och orsakar ett
systemhaveri så kan företaget få hjälp via försäkringen att utreda orsak, återställa system och ersätta
eventuella avbrott i verksamheten.
• Incidentberedskap dygnet runt, året runt
Upptäcker ni att ert företag har råkat ut för ett cyberangrepp har ni möjlighet att ringa till vår jourtelefon
där Charles Taylor Adjusting besvarar ert samtal.
Hjälp erbjuds dygnet runt och året runt.
• Global skadekunskap – lokal experthjälp
Varje skada är unik och kräver olika insatser. Med
FAR:s cyberförsäkring hanteras er skada av Charles
Taylor Adjusting, ett globalt bolag med tillgång till ett
nätverk av experter med olika kompetensområden på
lokal nivå.
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Försäkringens omfattning

• Incidentberedskap
Om företagets data infekteras, skadas, förstörs eller
går förlorad i samband med ett cyberangrepp får ni
hjälp med att utreda och analysera skadans omfattning samt återställa och återskapa information, allt
för att minimera eventuellt avbrott i verksamheten.
• Ersättning vid avbrott upp till 90 dagar
Vid avbrott i företagets verksamhet på grund av ett
cyberangrepp täcker försäkringen ekonomisk förlust
i upp till 90 dagar.
• Hjälp vid skadeståndskrav
Har företagets kunddata eller annan tredjemansdata felbehandlats med anledning av ett cyber
angrepp täcker försäkringen det skadeståndskrav
som framställs mot företaget på grund av felbehandlingen.
• Utpressning
Företag kan utsättas för hot om cyberangrepp där
utpressaren kräver en lösensumma för att angreppet
ska utebli. Försäkringen ersätter kostnader för att
bemöta och avvärja sådant hot.
• Skydd av data i molnet
Idag är det många företag som lagrar sin data hos
en molntjänstleverantör, istället för att använda egna
servrar och hårddiskar. Försäkringen täcker även
dataintrång och skada som inträffar i sådan molntjänst.
• Varumärke
Om kunddata eller annan känslig information kapas
eller olovligen sprids i samband med ett cyber
angrepp kan detta skada företagets anseende.
Försäkringen ersätter kostnader för rådgivning och
andra åtgärder för att skydda varumärket.
• ID-och kreditövervakningstjänster
Om ert företag olovligen har spridit kunders kredit
uppgifter eller personuppgifter till följd av ett cyber
angrepp täcker försäkringen kostnader för att övervaka om sådana uppgifter kapas eller missbrukas.
• Notifieringskostnader
Om ett cyberangrepp orsakar ett informations
läckage är det viktigt att kunder och andra drabbade
blir informerade. Försäkringen ersätter kostnader för
att informera de drabbade om läckaget.

Försäkringsbelopp och premie

Valbart försäkringsbelopp från 500 000 SEK
till 20 000 000 SEK. För premieoffert och mer
information kontakta Willis Towers Watson,
farforsakring@willis.com.
För fullständiga villkor se CY 1:1 på
www.farforsakring.se

Försäkringsbolag

Moderna försäkringar.

Årsförfallodag och försäkringsperiod
1 april, 12 månader.
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Företagsbetald
sjukvårdsförsäkring
Som arbetsgivare och ordinarie medlem i FAR kan du
teckna företagsbetald sjukvårdsförsäkring för dig och
dina medarbetare. Vi erbjuder dig möjligheten att
teckna marknadens mest kompletta sjukvårdsförsäkring till ett mycket förmånligt pris.

Har du och dina medarbetare rätt skydd om
någon blir sjuk?

Sjukvårdsförsäkringen ger er den vård ni behöver, direkt när ni behöver den, genom ett omfattande nätverk
av kvalitetssäkrade privata vårdgivare. Blir du eller en
anställd sjuk ringer ni Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling som ger råd och bokar in er hos rätt vårdgivare. Länsförsäkringars vårdgaranti innebär bland annat
att ni direkt får medicinsk rådgivning och, om fallet så
kräver, specialisthjälp inom senast sju arbetsdagar.
Sjukvårdsförsäkringen skapar trygghet och minskar
risken för lång sjukfrånvaro och dyra sjukskrivningar.

Vem kan omfattas av försäkringen?

Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas av en person som
fyllt 16 år fram till den dag personen fyller 64 år, som
är bosatt och folkbokförd i Norden (exklusive Island)
samt berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa eller dess motsvarighet inom Norden. Försäkringen gäller längst t.o.m. den månad den försäkrade
fyller 67 år, förutsatt att den försäkrade fortfarande
tillhör den försäkringsberättigade gruppen, d.v.s. är
medlem hos FAR eller anställd av ett medlemsföretag.

Vilken försäkring passar dig?

Sjukvårdsförsäkringen erbjuds som tre olika produkter
då behovet hos företagen skiljer sig mycket åt – Sjukvårdsförsäkring, Sjukvårdsförsäkring Bas samt Förebygg- och rehabförsäkring:

Sjukvårdsförsäkring
Marknadens mest kompletta sjukvårdsförsäkring. Denna utgör ett helhetskoncept som erbjuder en sammanhållen vårdkedja med målet att hålla medarbetare friska
och minimera sjukfrånvaro.
Sjukförsäkringen har tre huvudkomponenter:
1. Hälsofrämjande, förebyggande tjänster med bland
annat personligt samtalsstöd, hälsoprofil, hälsoprogram och chefsstöd.
2. Rätt vård i rätt tid genom snabb tillgång till ett
nätverk av kvalitetssäkrade privata vårdgivare. Där
ingår bland annat:
// Behandlingar hos läkare, psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat och
kiropraktor.
// Vård på distans av läkare, psykolog eller fysio
terapeut/sjukgymnast är tillgänglig utan självrisk.
3. Effektiv rehabilitering som omfattar både medicinsk
och arbetslivsinriktad rehabilitering med rehab
ledare som gör utredning, tar fram en personanpassad plan och håller ihop åtgärderna. Försäkringen
täcker också halva kostnaden för behandling av
beroende och missbruk.
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Förebyggande
hälsotjänster

Rätt vård
i rätt tid

Effektiv
rehab

Sjukvårdsförsäkring Bas

För medarbetare på företag som redan har genomtänkta och upparbetade processer för företagshälsovård och arbetslivsinriktad rehabilitering, och som vill
ge sina anställda snabb tillgång till privat vård.
Rätt vård i rätt tid med snabb tillgång till ett nätverk
av kvalitetssäkrade privata vårdgivare. Där ingår bland
annat:
• Behandlingar hos läkare, psykolog, psykoterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat och kiropraktor.
• Vård på distans av läkare, psykolog eller fysioterapeut/sjukgymnast är tillgänglig utan självrisk.
Förebyggande
hälsotjänster

Rätt vård
i rätt tid

Effektiv
rehab

Förebygg- och rehabförsäkring

Ger medarbetare tillgång till hälsofrämjande verktyg
och uppfyller stora delar av det lagstadgade arbets
givaransvaret inom rehabilitering. Försäkringen är
ett bra alternativ att erbjuda anställda som inte vill
omfattas av Sjukvårdsförsäkring av förmånsbeskattningsskäl.
• Hälsofrämjande, förebyggande tjänster med bland
annat personligt samtalsstöd, hälsoprofil, hälso
program och chefsstöd.
• Effektiv rehabilitering som omfattar både medicinsk
och arbetslivsinriktad rehabilitering med rehabledare
som gör utredning, tar fram en personanpassad
plan och håller ihop åtgärderna. Försäkringen täcker
också halva kostnaden för behandling av beroende
och missbruk.

Förebyggande
hälsotjänster

Rätt vård
i rätt tid

Effektiv
rehab
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Vad ingår i försäkringen?
Sjukvårds
försäkring
Sjukvårdsrådgivning
Läkarvård
Operation och sjukhusvård
Behandling hos psykolog och psykoterapeut
Behandling hos fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat och kiropraktor
Behandling hos logoped och dietist
Second opinion – förnyad medicinsk bedömning
Offentlig vård ersätts upp till högkostnadsskyddet, om du väljer att vända dig till
den offentliga vården istället för att använda försäkringen
Resor och logi samt resor med egen bil som uppgår till minst 20 mil per resa tur
och retur
Hälsofrämjande tjänster, tillgängliga på https://lansforsakringar.soshalsa.eu/
Arbetslivsinriktad rehabilitering, upp till tre prisbasbelopp
Behandling av beroende och missbruk, med halva kostnaden
Hjälpmedel för tillfälligt bruk som krävs för skadans läkning
Vård efter operation – medicinsk rehabilitering på rehabiliteringshem
Hemservice efter operation
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Sjukvårds
försäkring
Bas

Förebyggoch rehabförsäkring

För att teckna försäkringen
– kontakta Willis Towers Watson

För offert och mer information kontakta Willis Towers
Watson, farforsakring@willis.com.

Självrisk

Sjukvårdsförsäkringen gäller utan självrisk för sjukvårdsrådgivning, förebyggande hälsotjänster, distansvård och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid fysiskt
besök hos privat vårdgivare är självrisken 750 kr. Den
betalas vid första konsultationen kring ett visst vård
ärende.

Försäkringsbolag

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Årsförfallodag och försäkringsperiod
1 april, 12 månader.
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Frivillig gruppförsäkring
– erbjuds alla anställda
Som medlem i FAR eller anställd på en byrå har
den enskilde möjligheten att teckna en frivillig gruppförsäkring med ett bra försäkringsskydd och förmånliga
premier för sig själv och sin familj.
Syftet med gruppförsäkringen är att alla anställda på
byrån ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komplettera
sitt försäkringsskydd privat. Förutom det skydd som
finns via lag och eventuellt kollektivavtal behövs ofta
ett kompletterande skydd i händelse av olyckor, bestående invaliditet, långtidssjukdom och dödsfall.

Ny medlem i FAR

Ny ordinarie medlem i FAR har rätt till ett kostnadsfritt
försäkringsskydd i tre månader från anställningsdagen/
medlemsdagen, mot intygande av full arbetsförhet,
(förskydd). Omfattningen av det kostnadsfria
försäkringsskyddet är markerat med skuggning och
fet stil på ansökningsblanketten.

Nyteckning/ändringar

För den som ansöker om fler försäkringar, högre
försäkringsbelopp än de som ingår i förskyddet eller
ansökan om försäkring efter de tre första månaderna,
måste alltid fylla i hela hälsodeklarationen. Det gäller
även den som är över 60 år. Medförsäkrad måste också alltid fylla i hela hälsodeklarationen.

Anslutning till försäkringen – kontakta Max
Matthiessen
Max Matthiessen, ett företag inom Willis Towers
Watson PLC, administrerar och sköter den löpande
hanteringen. Kontakta Max Matthiessen för prisuppgifter och mer information på grupp@maxm.se
eller telefon 08-613 03 14.

Försäkringsbolagen

Försäkringsgivare Euro Accident Livförsäkring AB.

Årsförfallodag och försäkringsperiod

1 april, 12 månader.
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Läs mer på
farforsakring.se eller
kontakta oss på
telefon 08–587 095 87
så berättar vi mer.
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