Noen forsikringer
er helt uunnværlige
Tryg Personforsikringer for bedrift
Hindrer økonomisk tap når du eller andre
nøkkelmedarbeidere blir syke.

Tryg Personforsikringer for bedrift

En uunnværlig forsikring
for å unngå økonomisk tap
ved sykefravær
Sykefravær kan medføre store økonomiske konsekvenser
for bedriften din. I følge Sintef og NHO taper en bedrift i gjennomsnitt
13.000 kroner i uken per sykemeldt person. Her er tre gode grunner
til å kjøpe Tryg Personforsikringer for bedrift.
1. Du trygger bedriftens økonomi

3. Tryg gir deg raskt oppgjør og effektiv hjelp

Sykefravær fører ofte til ekstra utgifter og tap av inntekt. Dette
kan ødelegge for de gode resultatene i bedriften din. I noen tilfeller
får dette langvarige konsekvenser som det tar lang tid å rette opp
– i verste fall konkurs. Tryg tilbyr derfor forsikringer som reduserer
tapet og på den måten stabiliserer bedriftens økonomi raskt og
effektivt. Slik hjelper Tryg deg til å oppnå bedriftens mål.

Når nøkkelpersoner i bedriften blir syk eller skadet, vil det ofte være
behov for å løse problemer raskt. Det handler om å skaffe vikar, ta
dialogen med NAV, følge opp og sende den syke til behandling osv.
Derfor har Tryg forsikringer som sikrer et raskt oppgjør og effektiv
hjelp til den som trenger behandling. Slik kan du holde fokus på de
daglige arbeidsoppgavene, samtidig som du tar vare på bedriftens
stabilitet og de ansattes økonomiske og følelsesmessige behov.

2. Det er et gode for de ansatte
Skade og sykdom fører ofte til lønnstap og utgifter for deg og
medarbeiderne dine. Personforsikringer er derfor et viktig gode
i tillegg til lønn. Tryg tilbyr forsikringer som gjør det enklere å takle
de økonomiske utfordringene ved sykdom og skade. Slik hjelper vi
deg til å skape gode relasjoner og en arbeidsplass som er attraktiv
for dyktige medarbeidere.

Slik kan sykefravær påvirke den økonomiske balansen:
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Tryg Personforsikringer for bedrift

Tryg Personforsikringer
dekker utgifter og tap i alle
sykdomsfasene
De økonomiske konsekvensene ved sykdom og skade kan variere
mye . Derfor har Tryg personforsikringer som både er tilpasset ulike
typer bedrifter og de ulike sykdomsfasene. Dette gjør det mulig
å velge det som passer best for bedriften din.
1. Den sykemeldte kommer raskt tilbake til jobb
Med Behandlingsforsikring i Tryg er forsikrede sikret rask tilgang
til behandling. På den måten kan du forhindre at den som er syk
faller ut av arbeid. Du kan også bidra til at sykemeldte kommer
raskt tilbake til jobb.

2. Reduserer bedriftens utgifter og tap
Hvis sykemelding ikke kan unngås, vil Sykeavbruddsforsikring
gi rett til et daglig erstatningsbeløp i sykemeldingsperioden. Slik
kan du hindre at sykefravær ødelegger den økonomiske balansen
i bedriften din. Sykelønnsforsikring er et alternativ når bedriften
er ansvarlig for ansattes lønnstap over 6G.

3. Begrenser innehaver og ansattes utgifter og tap

Bedriftsøkonomi
Skade og sykdom kan også være belastende for privatøkonomien
til den som blir rammet. Yrkesskadeforsikring og Obligatorisk
tjenestepensjon er lovpålagt for ansatte, men vi anbefaler at
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Brosjyren inneholder en forenklet fremstilling av vilkårene. Hvis det er forskjell mellom fremstillingen her og en inngått forsikringsavtale, er det avtalen som gjelder.
For nærmere informasjon om hva de ulike forsikringene dekker, ta kontakt med kundeservice på telefon 04040.

Bedriftsøkonomi

Forsikredes økonomi

«Tre års sykehuskø ble til 20 dager»
Per Arve Fredriksen fikk virkelig oppleve fordelen med å ha personforsikring fra Tryg. Per Arve fikk først
beskjed om tre års ventetid for å bli hjerteoperert i det offentlige. Men så snudde det. – Jeg ble sjokkert
da behandlingsforsikringen i Tryg sørget for operasjon innen 20 dager, sier han.
Hadde ennå stått i operasjonskø

Det offentlige tilbud er ikke godt nok

Nå er det 2 ½ år siden han ble operert på Varde hjertesenter
i Danmark, og har vært i full jobb siden operasjonen, som elektriker
i et mellomstort elektrofirma i Bergen.

Per Arves arbeidsgiver er opptatt av at elektrofirmaet er en
IA-bedrift som skal legge til rette for å få folk raskt tilbake i jobb
etter sykdom. Sykefraværet går stadig nedover i bedriften. I 2011
lå det på rundt seks prosent. Så langt i år har det gått ned til tre.

– Hadde jeg stått i den offentlige ventekøen, hadde jeg nok ikke
vært operert ennå, sier Per Arve.
Før operasjonen led han av hjerteflimmer i 12 år, som kjennetegnes
av blant annet rytmeforstyrrelser og høy puls. Det førte til at han
ble sykemeldt ofte, og måtte inn på Haukeland Sykehus for å
korrigere forstyrrelsene med jevne mellomrom.

Fikk nøkkelpersonen raskt tilbake!
– Jeg har faktisk brukt behandlingsforsikringen to ganger. Jeg sliter
nemlig også med skuldrene på grunn av jobben, og har måttet gå til
fysioterapeut. Behandlingsforsikringen dekket timer til fysioterapi
slik at han var raskt tilbake i arbeid. Men skulderplagene blir jeg nok
aldri kvitt, sier Per Arve, som nå har jobbet 26 år i samme bedrift.
Som 42-åring er han ifølge økonomisjefen en av nøkkelpersonene i
elektrofirmaet.
– Vi har spart både utgifter og tid på å få Per Arve tilbake 100
prosent så raskt. Hvis han hadde stått i sykehuskø fremdeles, måtte
vi ha betalt både sykepenger og vikar. Men spesialkompetansen til
Per Arve hadde vi ikke kunnet erstatte, sier økonomisjefen.

Det økonomiske tapet kunne vært ytterligere redusert
Selv om Per Arve kom raskt til behandling, ble han sykemeldt både
før og etter operasjonen. I den forbindelse mistet han seks uker på
jobb.
Et slikt sykefravær medfører i følge NHO og Sintef et tap på 88.000
kroner for bedriften.
Bedriften hadde ikke Sykeavbruddsforsikring for Per Arve. Derfor
måtte tapet bæres fullt og helt av bedriften selv.
- Bedriften vår har heldigvis klart å takle de økonomiske
konsekvensene av Per Arves sykefravær, men med Sykeavbruddsforsikring i Tryg ville tapet blitt delvis dekket av forsikringsselskapet.
Jeg tør ikke engang å tenke på hvor stort tapet ville blitt hvis Per
Arve måtte stått i den offentlige helsekøen, sier arbeidsgiveren.

Ventetid i det offentlige
For å behandle hjerteflimmer i 2013, er gjennomsnittlig ventetid
26 uker på Haukeland Sykehus og 104 uker på St. Olavs Hospital
i Trondheim. Se oversikter på frittsykehusvalg.no

Hyppigste fraværsårsak er muskelog skjelettlidelser.
I følge Den Norske Legeforening opplever
75-80 % av befolkningen månedlige
muskel- og skjelettplager.
Se www.tidsskriftet.no.
Rask behandling forhindrer at sykdomsbildet kompliseres og forverres med
tilleggsplager, senfølger og langvarige
plager.
Gjennomsnittlig ventetid ved offentlige
sykehus:
Menisk: Utredning + operasjon:
min 3 mnd - 8 mnd
Prolaps: Utredning + operasjon:
min 4 mnd - 10 mnd

Bildene og eksemplene som er brukt er kun illustrasjoner.
Av hensyn til personvern er Per Arve Fredriksen et konstruert
navn, men situasjonen som er beskrevet er hentet fra en reell
skadesak. Eksemplene vedrørende ventetid er basert på tall fra
sykehus med flest operasjoner og best erfaring. Det er store
variasjoner i de ulike helseregioner, og i noen tilfeller henvises
pasienter til samarbeidende private klinikker.
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