Trygge Medarbejdere

Få virksomhedens medarbejderne tilbage hurtigst muligt
efter sygdom eller ulykker, og få sikret virksomheden mod
det økonomiske tab, der er ved længerevarende sygefravær.
Medarbejderne er virksomhedens vigtigste værdi. Derfor
har vi sammensat en pakke, der sætter ind både før, under
og efter: Med Trygge Medarbejdere får virksomheden bl.a.
støtte og hjælp til forebyggende indsatser, behandling under
sygdom, og beskyttelse af virksomhedens driftsomsætning
og vikarudgifter, hvis en medarbejder bliver langtidssygemeldt.

Vælg den pakke, der passer til virksomheden
Vi har samlet de forsikringer, forebyggelses- og rådgivningsydelser, der bedst beskytter den enkelte virksomhed, i tre
forskellige pakker – én til den selvstændige (selvstændig),
én til mindre og større virksomheder (basis) og endelig én til
de virksomheder, der har mulighed for at gøre lidt ekstra for
medarbejderne (super).

Attraktive forebyggelses- og rådgivningsydelser
– uanset pakkevalg
I pakken til Trygge Medarbejdere indgår en række forebyggelses- og rådgivningsydelser fra Tryg, som virksomheden
kan benytte sig af:
• Vi sikrer et bedre forløb efter en arbejdsulykke, med
hjælp fra vores tværfaglige hold af eksperter
• Vi hjælper med at navigere i de offentlige systemer ved
indlæggelse eller sygemelding
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• Vi sørger for adgang til hurtig udredning på privathospital
ved komplicerede ulykker – hurtigt og professionelt
• Vi giver vejledning og rådgivning i forbindelse med stress
(StressStopLinjen)
• Vi rådgiver i forbindelse med spørgsmål om sygedagpenge
• Vi giver adgang til et livsstilstjek samt til vores sundhedsportal, med gode råd om fysisk og psykisk sundhed

Tre pakker der giver trygge medarbejdere
Vælg den pakke, der passer bedst til din virksomhed. Alle
pakker lever op til lovgivningskravene, og indeholder forsikringer, forebyggelses- og rådgivningsydelser.
Pakkerne kan udvides med en lang række tilvalg, som giver
virksomheden mulighed for at skræddersy sin løsning.
Stress kan ses på bundlinjen
Vi kan minimere stress. Dagsprisen på en stresssygemelding er i Danmark ca. 2.000 kr. og det kan tage
mellem fire uger og flere år at komme tilbage efter en
sygemelding.
(Kilde: Arbejdstilsynet.dk)
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– før, under og efter sygdom eller ulykker
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Selvstændig

Basis

Super

Arbejdsskade, Sygdom og Sundhed

Arbejdsskade, Sygdom og Sundhed

Arbejdsskade, Udvidet Sygdom og
Sundhed samt Kollektiv Ulykke
• Erstatning ved tab af erhvervsevne fra arbejdsskade
• Erstatning ved varigt mén fra
arbejdsskade
• Engangsbeløb ved dødsfald fra
arbejdsskade
• Driftstab og meromkostninger
ved længerevarende sygefravær
• Udredning på privatklinik
• Operationer og behandling på
privathospital
• Behandlings- og transportudgifter
• Erstatning ved sygdom fra ulykke
• Erstatning ved varigt mén fra
ulykke

• Erstatning ved tab af erhvervsevne fra arbejdsskade
• Erstatning ved varigt mén fra
arbejdsskade
• Engangsbeløb ved dødsfald fra
arbejdsskade
• Driftstab og meromkostninger
ved længerevarende sygefravær
• Udredning på privatklinik

• Erstatning ved tab af erhvervsevne fra arbejdsskade
• Erstatning ved varigt mén fra
arbejdsskade
• Engangsbeløb ved dødsfald fra
arbejdsskade
• Driftstab og meromkostninger
ved længerevarende sygefravær
• Udredning på privatklinik

Forebyggelses- og rådgivningsydelser

Forebyggelses- og rådgivningsydelser

Forebyggelses- og rådgivningsydelser

Forsikringsdækninger fra ETS
• Kritisk Sygdom
• Livsforsikring
• Tab af erhvervsevne

Dækninger fra pensionsordning
•
Kritisk Sygdom
•
Livsforsikring
•
Tab af erhvervsevne

Dækninger fra pensionsordning
• Kritisk Sygdom
• Livsforsikring
• Tab af erhvervsevne

Tilvalg
• Fysiske behandlinger
• Kiropraktor
• Tryg Lægehotline

Tilvalg
• Fysiske behandlinger
• Psykologhjælp
• Tryg Lægehotline

Tilvalg
• Fysiske behandlinger
• Psykologhjælp
• Tryg Lægehotline
• Tandskade/Tyggeskade
• Sygdom
• Strakserstatning ved knoglebrud
• Krisehjælp

Sådan supplerer pensionen din pakke
Vi samarbejder med Nordea Liv og Pension om at sikre virksomheder attraktive forsikrings- og pensionsprodukter til deres
medarbejdere. Tal med os om hvordan din virksomhed kan supplere en forsikringspakke med det rette pensionsprodukt.
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