
 

   

Ansökan Max Matthiessen Open Cover/Maxplan PC - Vårdförsäkring Access      
Personuppgifter      Gäller tom 20220531  

Personnummer Gruppmedlem (GM) 

      
Efternamn, Förnamn Gruppmedlem (GM) 

      

Personnummer Medförsäkrad (MF) 

      

Efternamn, Förnamn Medförsäkrad (MF) 

      

Adress (GM) 

      

Postnr och ort (GM) 

      

Personnummer Barn (mellan 16-25 år) 

      

Efternamn, Förnamn  Barn 

      

Personnummer Barn (mellan 16-25 år) 

      

Efternamn, Förnamn  Barn 

      

Telefon dagtid, inkl riktnummer (GM) 

      

E-post (GM) 

      

Anställningsuppgifter 
Gruppavtal och företagets namn  

67969 Sveriges Veterinärförbund 

Anställningsnummer (GM) 
 

Anställningsdatum (GM) (år-mån-dag) 

      

 

Försäkringens omfattning 
Premie per månad 
och försäkrad: 

Jag anmäler: 

• Sjukvårdsrådgivning dygnet runt via telefon. 

• Vårdplanering under dagtid. 

• Vård Online via skandia.se/vårdonline 

• Vårdgaranti. 

• Patientavgifter inom offentliga vården upp till högkostnadsskyddet 

• Ersättning för receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet. 

• Läkarvård. 

• Operation och sjukhusvård. 

• Eftervård och rehabilitering efter operation. 

• Hjälpmedel för att skadan ska läka. 

• Hjälp i hemmet efter operation. 

• Behandling hos sjukgymnast/kiropraktor/naprapat, max 10 behandlingar per 
försäkringsfall och år. 

• Behandling hos psykolog/psykoterapeut efter remiss, max 10 behandlingar för varje 

försäkringsfall. 

• Resor och logi i samband med all vård som ersätts av försäkringen, om enkel resa är 
5 mil eller längre. 

• Second opinion - ytterligare en medicinsk bedömning om du ställs inför ett svårt 

medicinskt ställningstagande. 

• Dietist, 5 besök/skada 

• All behandling ska godkännas av Skandia innan den påbörjas.  

• Försäkringen gäller med 600 kr i självrisk för varje försäkringsfall. Självrisken 

betalas direkt till vårdgivaren vid första besöket hos läkare, sjukgymnast, 

naprapat eller kiropraktor. 

 
   -35 år     326 kr 
36-50 år    364 kr 

51-69 år    558 kr  
 
 

 

 
GM 

 
 
 
MF* 

  
 
Barn mellan 
16-25 år** 

  

* MF kan endast omfattas av försäkringen om GM gör det.      ** Barn kan endast omfattas av försäkringen om GM gör det. 

Hälsokrav och bosatt 
För att få försäkring måste du vara fullt arbetsför. Med fullt arbetsför 

menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag och inte får 

ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller 

funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning.  

Du får heller inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, 

lönebidragsanställning eller liknande. 

För att vara försäkrad måste du också vara bosatt i Sverige och vara 
registrerad i Försäkringskassan. 

 Gruppmedlem         Medförsäkrad              Barn 

Är du fullt arbetsför, bosatt och folkbokförd i Sverige?   Ja  Nej                 Ja  Nej            Ja  Nej          

Underskrift 
De uppgifter som jag har lämnat i denna ansökan ska ligga till grund 

för försäkringsavtalet. Jag är medveten om att oriktiga eller 

ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. Jag är också 

medveten om att inhämtad information  

kommer att arkiveras hos Skandia oavsett om ansökan bifalles eller 

inte. Jag bekräftar att jag inför denna ansökan har erhållit Skandias 

information till försäkringstagaren grundad på lag och föreskrifter. 

Ort och underskriftsdatum Ort och underskriftsdatum 

 

Underskrift Gruppmedlem  
 

Underskrift medförsäkrad  
 
 

Namnförtydligande 

      

Namnförtydligande 

      

Försäkringen börjar gälla tidigast den 1:a i nästa månad, om kravet på full arbetsförhet uppfylls. 

Anmälan skickas till:  
Max Matthiessen AB Grupp Liv,  

Box 5908, 114 89 Stockholm  

Vid frågor kontakta Max Matthiessen Grupp Liv: 
Tel:  08-613 28 55 

E-mail:  grupp@maxm.se 



 

 

• 

• 

 


