
 

Advokatsamfundets
Försäkringsprogram 2021



Verksamma ledamöter av Sveriges advokatsamfund  
omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring och  
en obligatorisk förmögenhetsbrottsförsäkring.  
Premien ingår i den serviceavgift som debiteras av  
Sveriges Advokaters Service Aktiebolag, SASAB.
Biträdande jurister och andra jurister som erlägger  
serviceavgift och är verksamma på advokatbyrån  
omfattas också av försäkringarna. Försäkringen är  
personlig och följer den försäkrade advokaten/juristen  
oavsett vilken byrå denne arbetar på.

Förutom de obligatoriska försäkringarna finns möjlighet 
att genom Willis Towers Watson Sweden AB,  
organisationsnummer 556426-5295, teckna frivilliga  
tilläggsförsäkringar för ansvar för ren förmögenhets- 
skada, kontorsförsäkring, sjukvårdsförsäkring inklu-
sive rehabilitering, sjukavbrottsförsäkring vid arbets-
oförmåga och frivilliga gruppförsäkringar inom liv- och 
olycksfall för privata behov. 

Pensionsplan samt liv- och olycksfallsförsäkring  
förmedlas av Max Matthiessen, en samarbetsparter till 
Willis Towers Watson.

Willis Towers Watson Sweden AB förkortas till WTW på 
efterföljande sidor.

E-post: advokatservice@willis.com
Tel: 08-546 359 60 
Telefontider: 9-17, sommartid 1 juni- 31 augusti 9-16 
Postadress: Advokatservice,
Willis Towers Watson Sweden AB, 
Box 7273, 103 89 Stockholm.  
Besöksadress: Lästmakargatan 22, 111 44 
Stockholm.  
Ytterligare information finns tillgänglig på: 
www.advokatsamfundet.se
Prisbasbeloppet för 2021: 47 600 SEK.

VÄLKOMMEN TILL  
ADVOKATSAMFUNDETS
FÖRSÄKRINGSPROGRAM
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Obligatorisk Ansvarsförsäkring och  
Förmögenhetsbrottsförsäkring
 
Tilläggsförsäkring Ansvar för ren förmögenhetsskada

Kontorsförsäkring
 
Cyberförsäkring
     
Sjukvårdsförsäkring inklusive hälsofrämjande  
tjänster och Rehabilitering

Sjukavbrottsförsäkring i kombination med  
Sjukvårdsförsäkring

Upphandlad pensionsplan samt liv-, och 
olycksfallsförsäkring för dig och din familj*

INNEHÅLL

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) är ett ledande globalt 
försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till 
1828 har Willis Towers Watson 45 000 anställda i mer än 140 länder och 

marknader.

Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering 
av kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, 

ersättning och övrigt humankapital. Vi är ett globalt företag som genom 
lokal närvaro och expertis kan erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade 

till lokala trender, marknader och lagstiftning. Genom kompetens, 
professionalism, engagemang och kundfokus hjälper vi kunder runt om i 

världen att vända risk till tillväxtmöjligheter.

I Sverige inleddes verksamheten 1978 och idag är vi en av landets 
ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner 

och vidare förmåner, aktuariella tjänster ( liv och sak), samt risk- och 
försäkringsförmedling inom skadeförsäkringsområdet. Vi är cirka 200 

medarbetare i Stockholm (HK), Göteborg och Malmö.

Välkommen att läsa mer på www.willistowerswatson.com
KONTAKTUPPGIFTER

Med reservation för eventuella tryckfel. 

Observera att detta endast är en översikt av försäkringarnas omfattning.  

För information om begränsningar i försäkringarna och    

kompletta försäkringsvillkor - kontakta WTW.

* Pensionsplan samt liv- och olycksfallsförsäkring förmedlas av Max 

Matthiessen, en samarbetsparter till Willis Towers Watson.



Verksamma ledamöter av Sveriges advokatsamfund omfattas av  
en obligatorisk ansvarsförsäkring. Försäkringspremien ingår i den 
serviceavgift som debiteras av Sveriges Advokaters Serviceaktie-
bolag, SASAB. Biträdande jurister och andra jurister som erlägger 
serviceavgift och är verksamma på advokatbyrån omfattas också av 
försäkringen. Försäkringen är personlig och följer den försäkrade 
advokaten/juristen oavsett vilken byrå denne arbetar på. 

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögen-
hetsskada som de försäkrade tillfogar klient eller tredje man  
genom fel eller försummelse.

Försäkringen gäller för advokatverksamhet varmed avses all 
verksamhet som enligt god advokatsed kan bedrivas inom en 
advokatrörelse. 

Försäkringen gäller för verksamhet bedriven av kontor i Norden. 
Ska filial eller dotterbolag etableras utanför Norden måste  
ansvarsförsäkring motsvarande grundförsäkringen tecknas lokalt 
i det aktuella landet. WTW har i många fall möjlighet att förmedla 
kontakter för hjälp med detta.

Försäkringen omfattar även den försäkrades ansvar för extern 
styrelserepresentation och ansvar enligt Skatteförfarandelagen. 
Uppdrag privat t ex i den egna bostadsrätts- eller fotbolls- 
föreningen omfattas inte av försäkringen.

Försäkringen upphör i samband med utträde som ledamot av  
Sveriges advokatsamfund. För eventuella skador som den  
försäkrade orsakat under sin tid som advokat, finns ett fortsatt 
försäkringsskydd för skador som anmälts efter utträdet. 

FÖRSÄKRINGSBELOPP
3 MSEK för samtliga skadeståndsanspråk som framställs gentemot 
den försäkrade under ett försäkringsår. 

FÖRSÄKRINGSBOLAG
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ). 
Organisationsnummer 502010-9681. 

SJÄLVRISK
1 prisbasbelopp. 

ÅRSFÖRFALLODAG
1 januari.

Sveriges advokatsamfund har förhandlat fram en tilläggsförsäkring 
som ger advokatbyråer, med maximalt 50 jurister, en möjlighet att 
utöka sitt försäkringsskydd genom att välja försäkringsbelopp i 
intervallet 2-72 MSEK utöver grundförsäkringens 3 MSEK.
Försäkringen omfattar ett försäkringsskydd för externa styrel-
seuppdrag. Om behov inte föreligger kan detta skydd väljas bort. 
Samtliga advokater och jurister verksamma på advokatbyrån måste 
omfattas av tilläggsförsäkringen.

Premien baseras på antalet jurister, valt försäkringsbelopp och om 
advokatbyrån har valt att inkludera försäkringsskyddet för externa 
styrelseuppdrag.

Vid behov av högre försäkringsbelopp eller försäkring för fler än 50 
jurister kan WTW vara behjälplig i arbetet med att inhämta offerter 
från olika försäkringsbolag.

Om byrån upphör kan avvecklingsförsäkring tecknas. Tecknas  
inte avvecklingsförsäkring finns inget försäkringsskydd över  
3 MSEK om skadeståndsanspråk framställs gentemot före detta 
advokater/jurister när byrå och försäkring upphört. 

Avvecklingsförsäkring tecknas med ett efterskydd under 10 år  
till en engångspremie. Finns byrån kvar och upprätthåller  
försäkringen, finns ett skydd även för den advokat som slutat  
oavsett om skadeståndsanspråket framställs gentemot  
byrån /jurist eller advokaten personligen. 

Verksamma ledamöter av Sveriges advokatsamfund omfattas av en 
obligatorisk förmögenhetsbrottsförsäkring. Försäkringspremien 
ingår i den serviceavgift som debiteras av Sveriges Advokaters  
Serviceaktiebolag, SASAB. Biträdande jurister och andra jurister 
som erlägger serviceavgift och annan personal anställd på  
advokatbyrån omfattas av försäkringen.  Försäkringen är personlig 
och följer den försäkrade advokaten/juristen oavsett vilken byrå 
denne arbetar på.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Försäkringen ska skydda klienten eller tredjeman som drabbas  
av vissa förmögenhetsbrott, såsom tillgrepps-, oredlighets-, tro-
löshetsbrott orsakade av advokat eller annan anställd på byrån.

Försäkringsgivare för skador orsakade från och med 1 januari 2004  
till och med 31 december 2011 var Länsförsäkringar Sak- 
försäkringsaktiebolag.  Mellan den 1 januari 2012 till och med 31 
december 2020 var Zurich Insurance försäkringsgivare. Från och 
med 1 januari 2021 är Länsförsäkringar Sak Försäkrings- 
aktiebolag försäkringsgivare. 

FÖRSÄKRINGSBELOPP
Försäkringsbeloppet är 10 MSEK per skada.  Såsom en skada 
räknas all skada till följd av försäkrad brottslig handling begången 
av en jurist eller flera i samverkan, som drabbar en och samma 
skadelidande. Detta gäller även om skadan hänför sig till flera 
försäkringsår. Försäkringsbeloppet är dock maximalt 10 MSEK/
gärningsman och år. 

SJÄLVRISK
Försäkringen gäller utan självrisk. 

FÖRSÄKRINGSBOLAG
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ). 
Organisationsnummer 502010-9681. 

ÅRSFÖRFALLODAG
1 januari.

PREMIE
För att erhålla premieoffert kontakta WTW på  
advokatservice@willis.com för anmälningsblankett. 
På blanketten ska bl.a. följande anges:
•   antal advokater och biträdande jurister på byrån  

(max 50 totalt),
•  önskat försäkringsbelopp (mellan 2 och 72 MSEK),
• finns högre försäkringsbelopp än tilläggets 75 MSEK
•  om försäkringsskydd för externa styrelseuppdrag önskas, 
•  tidigare skador,
•  verksamhet utanför Norden. 

Önskas högre belopp än vad som ovan anges, eller gäller förfrågan 
kontor med fler än 50 jurister, kontakta WTW för separat offert. 

SJÄLVRISK
Normalt ingen självrisk. Försäkringen träder i kraft direkt över den 
obligatoriska grundförsäkringen. Om grundförsäkringens  
försäkringsbelopp är förbrukat gäller tilläggsförsäkringen för skada 
överstigande grundförsäkringens självrisk (drop down). 

FÖRSÄKRINGSBOLAG
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ). 
Organisationsnummer 502010-9681. 

ÅRSFÖRFALLODAG
1 januari.

 

OBLIGATORISK ANSVARSFÖRSÄKRING  
OCH FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
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OBLIGATORISK ANSVARSFÖRSÄKRING 
FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA

OBLIGATORISK FÖRMÖGENHETSBROTTS- 
FÖRSÄKRING

TILLÄGGSFÖRSÄKRING FÖR REN  
FÖRMÖGENHETSSKADA

AVVECKLINGSFÖRSÄKRING

TILLÄGGSFÖRSÄKRING ANSVAR  
FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA



Verksamma ledamöter av Sveriges advokatsamfund erbjuds teckna  
en fördelaktig Kontorsförsäkring som ger ett omfattande och  
anpassat försäkringsskydd för advokatbyrån och dess verksamhet. 

ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGEN – KONTAKTA WTW 
WTW sköter den löpande hanteringen och administrationen.  
Kontakta WTW via e-post: advokatservice@willis.com för prisuppgift 
och mer information. 

FÖRSÄKRINGSBOLAG 
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ). 
Organisationsnummer 502010-9681. 

ÅRSFÖRFALLODAG
1 januari.

KONTORSFÖRSÄKRING
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•  Bl a brand-, vatten- och inbrottsskador samt allrisk för varor, maskiner,  konst och inventarier, 
inkl hyrd, lånad eller leasad egendom. Maskinförsäkring ingår.

•   Pengar och värdehandlingar, inklusive kunders pengar och värdehandlingar. Fritt i lokal 
5 000 SEK, belopp över 5 000 SEK skall förvaras i värdeskåp, rek FTR1028.

• Klienters egendom. 
• Försäkrad egendom utanför försäkringsstället. I bostad gäller ej tidsgränsen på 12  
 månader.
• Ritningar, arkivalier, datainformation och dataprogram.
• Transportförsäkring. 
• Specialförsäkring bärbar dator, surfplatta.

• Vid ersättningsbar egendomsskada lämnar försäkringen ersättning för det 
 avbrott som följer i verksamheten.
• Täcker även skäliga räddningskostnader för skadebegränsande åtgärder.

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

•  Ersätter skäliga ombuds- och rättegångskostnader  när advokatbyrån är i tvist (inkl 
skattemål). Försäkringen gäller även för miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Omfattar 
även tvister med klient, max timarvode 1 500 SEK.   

• Ersätter förmögenhetsbrott av anställd, riktad mot arbetsgivaren eller       
     byrån. Förhöjt försäkringsbelopp om 3 alt 5 MSEK/skada/år kan väljas     
     mot tilläggspremie.

• Försäkringen  gäller för skada orsakad av olycksfall. Med skada orsakad av     
    olycksfall menas en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt råkar ut för     
    genom en plötslig, yttre händelse, dvs genom ett enstaka utifrån  
    kommande våld mot kroppen.

•  Försäkringen gäller alla på byrån och ersätter bl a läke- och resekostnader, reseav-
brott, krisförsäkring, resegods, ansvar, överfall, rättsskydd,  
förseningsförsäkring och olycksfall. 

• Avbeställningsskydd, gäller alla på byrån.

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

• Ersätter klienter på besök på advokatbyrån för medicinsk och ekonomisk  
     invaliditet, läke-, rese- och tandbehandlingskostnader, rehabilitering  
     samt merkostnader.

• Ersätter försäkrad för personskada genom misshandel eller annat  
    uppsåtligt våld.

• Experthjälp med incidentshantering dygnet runt. Gäller bl a för dataintrång och  
 avbrott vid nätverksintrång.

15 MSEK (20, 25 MSEK mot 
tilläggspremie) 
100 000 SEK

100 000 SEK
500 000 SEK

1 000 000 SEK
100 000 SEK
10 000 SEK

Ersättning lämnas under  
max 12 månader.

10 MSEK/skada, dock 
max 20 MSEK/år.

500 000 SEK, dock  
max 2 500 000 SEK/år.

1 000 000 SEK/skada/år.

Kontakta WTW för belopp  
på resp moment.

Kontakta WTW för belopp  
på resp moment.  

Max 1 PBB/person  
Max 2 PBB

10 st behandlingar per  
försäkrad och skadehändelse

Kontakta WTW för belopp  
på resp moment.

660 000 SEK

300 000 SEK

0,1 PBB

2 500 SEK

24 timmars karens.

0,1 PBB

0,1 PBB, samt 20 % av  
överskjutande kostnader.

20 000 SEK

Utan självrisk.

Utan självrisk. 

Utan självrisk.

Utan självrisk.

Utan självrisk.

 
2 500 - 7 500 kr, samt 
24 timmar karens 
vid avbrott.

EGENDOMSFÖRSÄKRING

AVBROTTSFÖRSÄKRING

ALLMÄNT ANSVAR

RÄTTSSKYDD

FÖRMÖGENHETSBROTT

OLYCKSFALL

TJÄNSTERESA

KRISFÖRSÄKRING

KUNDOLYCKSFALL

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

DATASKYDDSFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSFORM FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP SJÄLVRISK

På senare tid har det talats allt oftare om cyberattacker, och 
såväl myndigheter som företag har fått erfara att man har sår-
barheter i sin IT-miljö som man kanske tidigare inte funderat 
så mycket kring.

Problemen med cyberattacker ökat kraftigt. Alla typer av före-
tag drabbas på olika sätt, och advokatbyråer är inget undantag. 
Såväl stora globala advokatbyråer som mindre svenska byråer 
har drabbats, och säkerhetsföretagen visar att attackerna blir 
alltmer sofistikerade samtidigt som vi ser en exponentiell till-
växt i antalet företag som angrips.

För att skydda Advokatsamfundets medlemmar från konse-
kvenserna av dessa angrepp, och andra hot som kan uppkomma 
mot en advokatbyrås IT-miljö, har WTW tagit fram en cyber-
försäkring som kan tecknas av medlemmar i Advokatsamfundet.

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 cyberan-
grepp täcker försäkringen ekonomisk förlust i upp till 90 dagar. 

HJÄLP VID SKADESTÅNDSKRAV 
Har företagets kunddata eller annan tredjemansdata felbehand-
lats med anledning av ett cyberangrepp 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 molntjänst-
leverantör, istället för att använda egna servrar och hårddiskar. 
Försäkringen täcker även dataintrång och skada som inträffar i 
sådan molntjänst. 

PR–KOSTNADER
Om kunddata eller annan känslig information kapas eller 
olovligen sprids i samband med ett cyberangrepp kan detta 
skada företagets anseende. Försäkringen ersätter kostnader för 
rådgivning och andra åtgärder i syfte för att skydda varumärket. 

ID- OCH KREDITÖVERVAKNINGSTJÄNSTER 
Om ert företag olovligen har spridit kunders kredituppgifter 
eller personuppgifter till följd av ett cyberangrepp täcker för-
säkringen kostnader för att övervaka om sådana uppgifter kapas 
eller missbrukas. 

NOTIFIERINGSKOSTNADER 
Om ett cyberangrepp orsakar ett informationsläckage är det 
viktigt att kunder och andra drabbade blir informerade. För-
säkringen ersätter kostnader för att informera de drabbade om 
läckaget. 

FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH PREMIE 
Vi kan erbjuda er att ansöka om ett försäkringsbelopp om  
1, 3, 5 eller 10 MSEK. För att erhålla premieoffert kontakta 
WTW på advokatservice@willis.com för frågeformulär.

FÖRSÄKRINGSBOLAG
Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S, Danmark.
Organisationsnummer 516403-8662.

ÅRSFÖRFALLODAG
1 januari

CYBERFÖRSÄKRING

SKYDDA DIN BYRÅ VID CYBERATTACKER MED 
ADVOKATSAMFUNDETS CYBERFÖRSÄKRING
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Sjukvårdsförsäkringen är en heltäckande försäkring för advokatbyråer 
som vill göra det möjligt för sina medarbetare att slippa lång väntan i 
vårdköer, ge tillgång till hälsofrämjande tjänster, arbetslivsinriktad  
rehabilitering samt även missbruksvård, d.v.s. alkohol, narkotika, läke-
medel och spel. Sjukvårdsförsäkringen bidrar till att medarbetarna snabbt 
kan komma tillbaka till arbetet igen, vilket både arbetsgivaren och den 
anställde gynnas av. Försäkringen kan tecknas både av advokatbyrån som 
en förmån för anställda och av enskild anställd. 

TILLGÅNG TILL RÄTT VÅRD I RÄTT TID 
Grunden i sjukvårdsförsäkringen är att du ska få snabb tillgång till den 
vård du behöver. Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling ger dig råd och 
behöver du vård bokar de in dig hos någon av alla de privata vårdgivare 
som Länsförsäkringar samarbetar med. Vissa behandlingar finns bara 
inom den offentliga vården och kan därför inte bokas via  
Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling.

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER KOSTNADER FÖR:
•   Privat vård, operation och sjukhusvård.
•   Behandling hos psykolog och psykoterapeut. Antalet behandlingar styrs 

av behov.
•   Behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat och kiropraktor. 

Antalet behandlingar styrs av behov.
•   Behandling hos logoped och dietist. Antalet behandlingar styrs av behov.
•   Resor som uppgår till minst 20 mil per resa tur och retur, och logi vid 

privat vård.
•   Eftervård - medicinsk rehabilitering.
•   Arbetslivsinriktad rehabilitering, upp till 3 prisbasbelopp. I detta ingår 

rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och åtgärder.
•   Behandling av beroende och missbruk, med halva kostnaden. Avser  

narkotika, alkohol, läkemedel och spel.
•   Hjälpmedel för tillfälligt bruk som är till för skadans läkning.
•   Hemservice efter operation.
•   Second opinion – förnyad medicinsk bedömning vid särskilt allvarliga 

sjukdomar och skador eller vid särskilt riskfylld operation.
•  Offentlig vård upp till högkostnadsskyddet (egenavgift).

GARANTI 
Via sjukvårdsförsäkringen erbjuds du en första medicinsk rådgivning  
av specialistläkare, sjukgymnast, psykolog eller annan relevant vård- 
specialist inom 7 arbetsdagar. Operation erbjuds inom 20 arbetsdagar 
från det att Länsförsäkringar godkänt operationen. Skulle försäkrings-
bolaget inte kunna erbjuda behandling inom dessa tider finns en garanti 
som innebär att 1 000 SEK per dygn betalas, dock högst 10 000 SEK.  
Ersättning betalas för de dygn som du behöver vänta efter de  
garanterade tiderna. 

EXEMPEL PÅ VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN 
Du får inte ersättning för befintliga sjukdomar eller besvär som du har när 
du köper försäkringen. När du varit behandlingsfri i 24 månader tillämpas 
inte begränsningen längre.
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Försäkringen ersätter exempelvis inte: 
•   Kostnader för graviditetskontroller och komplikationer vid graviditet, 

abort eller förlossning .
•   Försämring av hälsotillståndet som beror på missbruk i olika former.
•   Kontroll och behandling av ätstörningar.
•   Transplantationer av inre organ.
•   Tandvård.
•   Korrigering av brytningsfel i ögat. 
•   Vård eller behandling av demenssjukdom.
•   Övervikt och följdsjukdomar som har samband med övervikt.
•   Arbetslivsinriktad rehabilitering ersätts endast om den försäkrade är 

tillsvidareanställd och inskriven i Försäkringskassan. 

Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med olycksfallsskada till 
följd av att du utövar: 
•   Boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande 

ingår.
•   Sport, idrottstävling eller träning som professionell idrottsutövare. Som 

professionell idrottsutövare räknas om minst 5000 SEK/år av  
inkomsten kommer från idrottsutövningen.

All vård och behandling ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg. 

Försäkringen gäller för vård i Sverige. Fullständig beskrivning av  
begränsningarna finns i Villkor Sjukvårdsförsäkring.

ANSVARSTID
Vid försäkringsfall varar ansvarstiden så länge försäkringen gäller, men 
ersättning betalas inte ut efter att försäkringen upphört.

Ansvarstiden för nedanstående försäkringsfall är begränsad:
•   För arbetslivsinriktad rehabilitering, längst 12 månader. 
•   För behandling av beroende och missbruk, längst 24 månader.
 
HÄLSOFRÄMJANDE TJÄNSTER FÖR INDIVIDEN
Många sjukdomstillstånd går att förebygga genom att förändra vanor 
och leva lite sundare. Därför ingår ett flertal hfälsofrämjande tjänster i 
sjukvårdsförsäkringen. Hälsotjänsterna erbjuds genom ett samarbete 
med SOS International. De är fristående från försäkringsbolaget och 
arbetar under gängse sekretessregler, vilket innebär att de aldrig lämnar 
ut information om enskilda individer. 
 
STARTA MED EN HÄLSOPROFIL 
Få koll på din hälsa med Länsförsäkringars hälsoprofil på webben. Du 
svarar på frågor om dina livsstilsvanor och får råd och förslag på hälso- 
program. Du kan också diskutera resultatet med en hälsocoach.

Som företagare kan du göra en hälsoprofil på företaget. Då får du en sam-
manställning av hälsoläget för alla dina medarbetare och du kan diskutera 
resultatet med en hälsostrateg. Minst tio personer måste genomföra 
hälsoprofilen för att anonymiteten ska garanteras.

HÄLSOPROGRAM
Via hälsoprogrammen på webben kan man på ett enkelt sätt ta första 
steget till en bättre hälsa. E-psykologiprogrammen hjälper till att skapa 
bättre vanor och en hälsosammare livsstil.

Programmen genomförs på webben och är helt anonyma. 
•   Stresshantering – Ett program som hjälper dig hantera stress.
•   Sluta röka – Ett program som hjälper dig att sluta röka för gott. 
•   Motverka depression  – Ett program mot nedstämdhet.
•   Kost och motion – Långsiktig och varaktig förändring av kost-  

och motionsvanor. 
•   Sundare alkoholvanor – Ett program som hjälper dig att dricka  

mer lagom.
•   Sov bättre – Ett program som hjälper dig att få bättre sömn.
•   Oro och grubbel – Ett program som ger dig verktyg och metoder för att 

förhindra att svåra känslor och tankar leder till negativa spiraler  
av oro och grubbel.

•   Bättre självkänsla – Ett program som hjälper dig känna att du gillar 
dig själv som person, även i svåra situationer och när du inte presterar 
på topp.

•   Hantera smärta – Bara du vet hur din smärta känns och hur den 
påverkar dig. Med vårt e-psykologiprogram prövar du olika metoder för 
att hantera din smärta så att du kan leva ett så aktivt och glädjefyllt liv 
som möjligt.

Hälsoprogrammen kommunicerar via dator, smartphone, sms eller med 
e-post. Dessutom finns personligt samtalsstöd kopplat till programmen. 

PERSONLIGT SAMTALSSTÖD 
Med det personliga samtalsstödet får man direkt stöd och hjälp via telefon 
vid problem i privat- eller arbetslivet. Hjälp med råd och vägledning vid 
psykologiska, psykosociala, juridiska, ekonomiska eller hälso - och livs-
stilsfrågor. När det gäller juridisk och ekonomisk rådgivning ges endast 
rådgivning avseende privat problematik, inte frågor om affärsjuridik eller 
ekonomiska frågor om företagsverksamhet. Kontakten är helt anonym 
och SOS International har dessutom tystnadsplikt. Personligt samtals-
stöd är öppet dygnet runt, året om. 

RÅDGIVNING, DIAGNOS OCH RECEPT PÅ TELEFON VIA MIN DOKTOR 
Vid behov av rådgivning av allmänläkare och kanske recept på ett läke- 
medel kan du använda dig av Min Doktor.

Genom att ringa Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling får du en 
bokning till Min Doktor där du loggar in med BankID. Då slipper du 
betala självrisk hos Min Doktor. Vårdbokning Min Doktor sker vardagar 
08.00–18.00. Här kommer du i kontakt med en läkare inom fyra timmar, 
klockan 07.00–22.00. Ibland vill läkaren ha ett videosamtal eller att du 
skickar över bilder på eventuella besvär. Ifall läkaren bedömer att du bör 
träffa en specialist, eller göra en provtagning av något slag, kan du ringa 
Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling så bokar de en tid och en  
mottagning som passar dig. Du har möjlighet att ställa följdfrågor till 
läkaren i fyra dagar efter besöket.
Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjuk- 
vårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patient- 
säkerhetslagen. Hos Min Doktor jobbar bland annat fysioterapeuter och 
specialistläkare med svensk läkarlegitimation. De jobbar på fysiska vård-
centraler och sjukhus när de inte jobbar för Min Doktor.

CHEFSSTÖD 
Som företagare kan du ringa och diskutera ledarskapsfrågor eller  
personalproblem. Du får stöd när en medarbetare riskerar att bli  
långvarigt sjuk, redan har en långvarig sjukdom eller är sjuk ofta. 
På vår webbplats har du också tillgång till en checklista för att  
förebygga psykisk ohälsa på företaget. 

DET ÄR ENKELT ATT ANVÄNDA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGEN 
På webbplatsen https://lansforsakringar.soshalsa.eu/ är alla  
tjänster samlade. Där finns länkar till de hälsofrämjande tjänster och 
telefonnummer. 

Man ringer när man behöver: 
• Använda det personliga samtalsstödet eller chefsstödet. 
•  Nå sjukvårdsförmedling för sjukvårdsrådgivning. Tillgång till  

rådgivning årets alla dagar dygnet runt av erfarna legitimerade  
sjuksköterskor. 

•  Nå sjukvårdsförmedling för att boka en tid hos en privat vårdgivare. 
Tidsbokningen är öppen på vardagar mellan kl. 08.00 och 18.00.  
Där sker bokning till någon av de cirka 900 privata vårdgivare som 
ingår i sjukvårdsnätverket. Hjälp ges också att boka eventuella resor för 
vårdbesök genom försäkringsbolagets resebyrå. 

•  Få hjälp med arbetslivsinriktad rehabilitering eller behandling av  
beroende och missbruk.

TILLÄGGSTJÄNSTER 
Du har möjlighet att utöka sjukvårdsförsäkringen med till exempel  
hälsokontroll, vaccinationer och ersättning för läkemedel upp till hög-
kostnadsskyddet.
Det finns också möjlighet att teckna sjukvårdsförsäkringen utan självrisk.
Kontakta WTW för mer information och priser.

FÖRMÅNSBESKATTNING 
Sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas. 
Vi erbjuder som alternativ en Förebygg- och Rehabförsäkring – en  
försäkringslösning helt fri från förmånsbeskattning. Med samma  
effektiva rehabiliteringslösning som i sjukvårdsförsäkringen. 
Försäkringen kan tecknas för enstaka medarbetare eller grupper av 
medarbetare som inte önskar ha Sjukvårdsförsäkring. Hela premien är 
avdragsgill för dig som arbetsgivare.
 
ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGEN – KONTAKTA WTW 
WTW sköter den löpande hanteringen och administrationen.  
Kontakta WTW på advokatservice@willis.com för prisuppgift och  
mer information. 

OM UPPGIFTER ÄNDRAS – KONTAKTA WTW
Det är viktigt att WTW får information om någon uppgift som lämnats 
tidigare förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka möjligheten att  
få ersättning om något skulle hända. Försäkringen upphör att gälla dagen 
efter att WTW tagit emot meddelande om uppsägning.  
Kontakta WTW på advokatservice@willis.com.

SJÄLVRISK 
Sjukvårdsförsäkringen gäller utan självrisk för sjukvårds- 
rådgivning, hälsofrämjande tjänster, e-vård, psykolog- och  
fysioterapibehandling på distans och arbetslivsinriktad  
rehabilitering. Vid fysiskt besök hos privat vårdgivare är  
självrisken 750 kr. Den betalas vid första konsultationen.

FÖRSÄKRINGSBOLAG
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ.) 
Org. 502010- 9681. Avtal 8001.

ÅRSFÖRFALLODAG 
1 januari.
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Behandling av personuppgifter
WTW åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (Förordning (EU) 2016/679), inklusive alla tillämpliga lagar som 
rör behandling av personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten för fysiska personer. WTW behandlar sådana personuppgifter som är 
nödvändiga för fullgörande av våra åtaganden. Uppgifterna kan även användas för utvärdering, beslut om innehåll och utformning av försäkringar 
samt marknadsanalyser. Uppgifterna kan lämnas av bolag som WTW samarbetar med t.ex. försäkringsgivare. Uppgifterna används bl.a. för att ge en 
helhetsbild av försäkringen som underlag för att informera om och erbjuda olika tjänster, samt för att ge en god service i övrigt.

För den som blir arbetsoförmögen en längre tid uppstår stora  
påfrestningar för advokatrörelsen. Inkomsterna minskar kraftigt medan 
kostnaderna till stor del kvarstår. Ett klokt sätt att gardera sig och sin del 
av rörelsens fasta kostnader är att teckna en sjukavbrottsförsäkring. 

VEM KAN TECKNA SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRINGEN?
Sjukavbrottsförsäkringen kan tecknas till förmån för den som är 
delägare eller på annat sätt ansvarar för fasta kostnader i rörelsen (den 
försäkrade). Försäkringen kan tecknas fram till dess att den försäkrade 
fyller 65 år. Försäkringen gäller längst kalenderåret ut då du fyller 70 år. 

Vi rabatterar priset på sjukavbrottsförsäkringen om du samtidigt har 
sjukvårdsförsäkringen, som minskar risken för sjukavbrott och hjälper 
dig att snabbt komma tillbaka till arbetet.

VAD INGÅR I SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRINGEN? 
Försäkringen är en gruppförsäkring som tecknas av byrån och till 
vilken den försäkrade kan ansluta sig. Den täcker den andel av de fasta 
kostnader som belastar den försäkrade rörelsen då advokaten eller 
biträdande juristen:
•    drabbas av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjuklön, 

sjukpenning, aktivitets- eller sjukersättning enligt lagen om allmän 
försäkring,

•    vårdar sjukt barn och för detta tar emot ersättning enligt lagen om 
allmän försäkring, 

•   avlider.

Vid deltidssjukskrivning lämnas ersättning i proportion till sjuk- 
skrivningsgraden.

FASTA KOSTNADER 
Med fasta kostnader avses:
•    lön och lönebikostnader till anställd personal,
•    hyror och/eller arrende samt andra fasta lokalkostnader,
•    kontorskostnader, bokförings- och försäkringskostnader,
•    fasta el- och telekostnader,
•    avskrivningar och räntor i rörelsen,
•    fasta kontrakterade leasingkostnader,
•    övriga fasta kostnader enligt kontrakt.

FÖRSÄKRINGSBELOPPET 
Försäkringsbeloppet bestäms individuellt och till ett månadsbelopp som 
ska motsvara 1/12 av den försäkrades andel av rörelsens fasta års- 
kostnader. I beloppet ska inte den försäkrades egen inkomst/lön och 
därpå beräknade sociala avgifter inräknas. Försäkringen lämnar som 
mest ersättning med 4 prisbasbelopp per månad.

EXTRA SKYDD
Försäkringsbeloppet följer konsumentprisindex under löpande  
försäkringsår och vid årsförfallodagen räknas beloppet upp enligt då 
gällande index. Dessutom gäller försäkringen för oförutsedda kostnader 
och nyinvesteringar upp till 20 % av försäkringsbeloppet.

SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING I KOMBINATION  
MED SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGEN
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ERSÄTTNINGSREGLER 
Vid arbetsoförmåga eller dödsfall betalas ersättning efter 30 alternativt 
60 dygn, så kallad karenstid. Ersättningen betalas månadsvis i efterskott 
under högst 12 alternativt 24 månader. Karenstiden räknas in i den 
period vi betalar ersättning för. Vid dödsfall lämnas ersättning under 
högst 6 månader. Vid vård av sjukt barn lämnas ersättning under högst 
12 månader även om annan ansvarstid valts för övriga skadefall.  
Försäkringsbeloppet utbetalas månadsvis i efterskott.  

EXEMPEL PÅ VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN 
Försäkringen gäller inte vid skadefall som:
•    Förorsakats genom spridning av biologiska, kemiska eller nukleära 

substanser i samband med terroristhandling.
•    Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har samband med krig 

eller krigsliknande politiska oroligheter i och utanför Sverige.

ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGEN – KONTAKTA WTW 
WTW sköter den löpande hanteringen och administrationen. Premien 
baseras på respektive advokats/biträdande jurists individuellt anpas-
sade försäkringsbelopp, ålder, vald karens- samt ansvarstid och betalas 
årsvis i förskott efter särskild avisering. Kontakta WTW för prisuppgift 
och mer information. Fullständig hälsodeklaration ska lämnas och 
skickas till WTW som underlag för försäkringsbolagets riskbedömning.
Kontakta WTW på advokatservice@willis.com.

SJÄLVRISK 
Försäkringen gäller utan självrisk.

FÖRSÄKRINGSBOLAG 
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag  (publ) 
Org. 502010- 9681. Avtal 8000

ÅRSFÖRFALLODAG 
1 januari.

ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGARNA  
– KONTAKTA MAX MATTHIESSEN
Max Matthiessen, en samarbetspartner till Willis Towers Watson,
administrerar och sköter den löpande hanteringen. Kontakta Max
Matthiessen för prisuppgifter och mer information på
grupp@maxm.se eller telefon 08-613 03 14.

Advokatsamfundet har genom Max Matthiessen en upphandlad  
pensionsplan speciellt framtagen för delägare i advokatbyrå. Produkterna 
som erbjuds inom upphandlingen är sjukförsäkring, vinstutdelnings-
sjukförsäkring samt pensionslösningar anpassade efter den verksamhet 
och de lönemodeller som finns på advokatbyråer. Utöver pensionsplanen 
erbjuds samtliga medarbetare även förmånliga grupplivförsäkringar 
såsom liv-, olycksfalls-, barn och ungdomsförsäkring.   

PENSION 
Delägare får genom upphandlingen tillgång till kraftigt rabatterade 
priser på pensionssparande. Upphandlingen omfattar både sparande i 
tjänstepensionsförsäkring och sparande i bolaget. Vid händelse av lång-
varig sjukdom kan sparandet tryggas via en så kallad premiebefrielse- 
försäkring som innebär att försäkringsbolaget tar över betalnings- 
ansvaret för ditt sparande efter tre månaders sjukfrånvaro.

SJUKFÖRSÄKRING 
Genom den upphandlade pensionsplanen ges delägare möjlighet att 
teckna sjukförsäkring som ersätter upp till 90% av lön efter tre  
månaders sjukfrånvaro. Många delägare tar ut både lön och aktie- 
utdelning vilket utgör den totala disponibla inkomsten. I normalfallet 
kompenserar en sjukförsäkring endast utbetald lönen och inte  
utdelning. Med en kompletterande vinstutdelningssjukförsäkring 
kan delägaren få ersättning även för utebliven utdelning vid långvarig 
sjukdom.

GRUPPLIVFÖRSÄKRING
Som ledamot av Advokatsamfundet, biträdande jurist eller anställd 
på en advokatbyrå har den enskilde möjligheten att teckna en frivillig 
grupplivförsäkring med ett bra försäkringsskydd och förmånliga  
premier för sig själv och sin familj.
Syftet med grupplivförsäkringen är att alla anställda på advokatbyrån 
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.
Samtidigt ger det advokatbyrån som arbetsgivare, en möjlighet att 
erbjuda alla anställda att frivilligt komplettera sitt försäkringsskydd och 
därmed bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

UPPHANDLAD PENSIONSPLAN SAMT LIV-, OCH 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR DIG OCH DIN FAMLIJ
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Willis Towers Watson  
 
Besöksadress:  
Lästmakargatan 22, 111 44 Stockholm   
Tel: +46 (0)8 546 359 60  
Fax: +46 (0)8 463 89 95  

advokatservice@willis.com


