Välkommen till Euro Accident!
Din arbetsgivare har gjort ett klokt val och tecknat en utmärkt sjukförsäkring för dig.
Du kan nu känna dig trygg i att du får ekonomisk ersättning vid långvarig sjukdom.
Försäkringen ger också möjlighet till rehabiliterande hjälp samt hälsotjänster i
förebyggande syfte, helt kostnadsfritt.
Vi är bara ett samtal bort
Du kan få rådgivning av specialister oavsett om det handlar om stress,
hälsa, relationsproblem, juridiska frågor eller ekonomi. Med den här
tjänsten kan du ringa och prata med till exempel en psykolog. Man kan
även få ergonomirådgivning, rådgivning av HR-specialist och chefer kan
få specifikt chefsstöd. Samtalsstödet omfattas av sekretess.
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Rehabilitering om du blir sjuk
Om du skulle bli sjuk får du och din arbetsgivare rätt stöd och
hjälp av en av våra rehabiliteringskoordinatorer med olika
åtgärder som syftar till att du ska återfå hälsa och arbetsförmåga. Rehabiliteringsåtgärderna aktiveras av arbetsgivaren
genom att göra en anmälan på euroaccident.com.

Ekonomisk trygghet
Om du skulle bli långvarigt sjuk kan du få ersättning
via försäkringen. Du får inte bara ersättning från Försäkringskassan när du är sjukskriven, du kan också
få pengar från Euro Accident via din försäkring.

Bäst effekt ger rehabilitering om den kan startas så tidigt som
möjligt. Därför behöver du inte vara sjukskriven för att nyttja
tjänsten, det räcker med att det finns tecken på ohälsa.

Vi vill att du ska känna dig omhändertagen och trygg med våra tjänster
Vi ﬁnns här för dig. Vi vill att du skall veta hur du använder de tjänster som ﬁnns, just för att du skall kunna agera innan problem eller
ohälsa har gått onödigt långt. Mer information ﬁnns på vår hemsida
– euroaccident.com. Du kan även ringa oss på 0771-10 50 11.

Scanna koden eller
klicka för att se våra
korta informationsfilmer
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