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FÖRSÄKRINGSFÖRENING

Information om ASB
Kortfattad presentation av de förmåner som gäller för ASB:s medlemmar.
Som nyanställd tillsvidareanställd i ett företag som är anslutet till ASB är medlemskapet obligatoriskt och ingår i anställningsvillkoren. Försäkringen består av två
delar, sjukförsäkring och begravningsförsäkring. Varje månad dras premien från
lönen och försäkringsersättningar utbetalas med lönen enligt särskild tidsplan. Utförligare information finns i ASB:s stadgar och på hemsidan www.asb.se. Om något
är oklart gäller alltid stadgarna.

SJUKFÖRSÄKRING
Läkarvård och sjukvårdande
behandling
Du får ersättning med det belopp som du betalat för
ditt besök avseende läkarvård/sjukvårdande behandling inom den offentliga vården eller av privatpraktiserande vårdgivare som har vårdavtal med regionen.
Behandlingen måste berättiga till registrering på
högkostnadskort eller liknande och omfattas av högkostnadsskyddet för öppenvård.
Ersättning lämnas med högst det belopp som Du
måste betala för att uppnå högkostnadsbeloppet.
Du ansvarar själv för att beloppen registreras i högkostnadsdatabasen.
Ersättning utgår mot läkarvårds- eller behandlingskvitto i original där ditt namn och personnummer framgår. Om kvittot måste lämnas till regionen, till exempel
för att erhålla reseersättning, så kan utbetalning ske
mot kopia. Ange i så fall orsaken till att originalet inte
kan insändas.
OBS! Det är inte tillåtet att skjuta upp uttag av frikort.
Frikortet gäller under den tid som återstår av 12 månader räknat från första datumet i perioden.
Ersättning medges inte för
• sjukhusvistelse
• resor

• läkarvård/sjukvårdande behandling som utförts i
utlandet
• behandlingar hos naprapat, kiropraktor eller liknande såvida inte behandlingen omfattas av högkostnadsskydd och därmed berättigar till registrering på
högkostnadskort eller liknande
• förebyggande hälsovård (till exempel friskintyg och
vaccinationer)
• hjälpmedel, till exempel hålfotsinlägg
• kvitton som hänför sig till arbetsskada
• utebliven tid
• enbart kassa- eller kortköpskvitto
• kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum

Läkemedel
Du får ersättning för egenavgiften, det vill säga det
belopp som du betalat för receptbelagd och rabatterad
medicin och som därmed ingår i högkostnadsskyddet
för läkemedel.
Ersättning utgår mot receptspecifikation i original där
namn, personnummer samt egenavgiften framgår.
Observera att du ibland måste säga till på apoteket
för att få ett kvitto med ditt namn och personnummer på eftersom inte alla apotek tar fram det
kvittot med automatik.
Det går också bra att skicka in ett registerutdrag ur
högkostnadsdatabasen som med e-legitimation kan tas
fram via www.ehalsomyndigheten.se eller www.1177.
se (OBS! Ej läkemedelsförteckningen).

Ersättning medges inte för
• läkemedel som inköpts i utlandet
• hjälpmedel, till exempel hålfotsinlägg
• kostnad utöver egenavgiften, dvs ej rabatterade
läkemedel eller mellanskillnad för fördyrad medicin
• enbart kassa- eller kortköpskvitto
• kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum

Tandvård
Du får ersättning för tandvård som uppfyller villkoren
för ersättning enligt lag om statligt tandvårdsstöd.
Detsamma gäller för tandvårdsabonnemang.
ASB ersätter för alla åtgärder som godkänts av
Försäkringskassan. Det gäller även för de tänder som
inte ersätts av Försäkringskassan. Tandreglering och
bettskenor ersätts om de godkänts av Försäkringskassan. Kostnader för material som inte ersätts av Försäkringskassan ersätts inte heller av ASB. Den anlitade
tandläkaren måste vara ansluten till Försäkringskassan.
Ersättningen uppgår till 50 %.
Ersättning utgår mot tandvårdsräkning/ kontantfaktura/kvitto i original där ditt namn och personnummer framgår och där samtliga åtgärder som utförts står
specificerade. Är räkningen inte kvitterad måste den
kompletteras med betalkvitto eller utdrag från internetbanken eller liknande.
Tandvårdsabonnemang ersätts en gång per år och
avtalet ska skickas in tillsammans med utskrift på
första betalningen. Om avtalet avser mer än ett år ska
avtalet varje påföljande år skickas in tillsammans med
utskrift på första betalningen för det nya året. Avtalet
måste innehålla ditt namn och personnummer.
Ersättning medges inte för
• tandreglering och bettskenor som inte godkänns av
Försäkringskassan
• material och åtgärder som inte ersätts av Försäkringskassan
• tandvård som utförts i utlandet
• utebliven tid
• enbart kassa- eller kortköpskvitto
• kvitton äldre än 12 månader från behandlingsperiodens slut

Glasögon och kontaktlinser
Du får ersättning för glasögon och kontaktlinser
(ej solglasögon utan styrka eller arbetsglasögon)
som förskrivits av läkare eller legitimerad optiker i
Sverige. Du får även ersättning för merkostnaden
för progressiva glas i arbetsglasögon, solglasögon
med styrka och reparation av glasögon. Försäkringen
ersätter även korrigering av syn med hjälp av operation
enligt samma regler och belopp som gäller för glasögon och kontaktlinser.
Ersättning utgår mot specificerad räkning/ kvitto i
original där namn och personnummer framgår.
Du får även ersättning för glasögonabonnemang och
ersättning erhålls en gång per år. Avtalet ska skickas
in tillsammans med utskrift på första betalningen. Om
avtalet avser mer än ett år ska avtalet varje påföljande
år skickas in tillsammans med utskrift på första betalningen för det nya året. Avtalet måste innehålla ditt
namn och personnummer.
Ersättningen uppgår till ett maxbelopp på 1 500 kronor per 12-månaders period oavsett antal inköp under
perioden. Perioden startar från första kvittodagen och
12 månader framåt.
Glasögon eller kontaktlinser som inhandlats i utlandet eller via internet ersätts om du skickar in specificerad originalräkning på svenska eller engelska där ditt
namn och personnummer samt det säljande företagets
namn, adress och telefonnummer framgår. Du måste i
detta fall ha med ett utdrag ur journal från din optiker
i Sverige där styrkan på glasögonen eller kontaktlinserna framgår. Styrkan måste överensstämma med det
som angivits på räkningen. Du måste också ha med
ett bevis på att betalning skett och vid vilket datum
detta gjordes samt beloppet i SEK. Om betalning gjorts
i utländsk valuta bifogas kontokorts-/bankkortsutdrag
avseende betalningen.
Ersättning medges inte för
• arbetsglasögon och inte heller för del av kostnad
till exempel tillägg för dyrare båge (däremot ersätts
merkostnaden för progressiva glas)
• solglasögon utan styrka
• enbart synundersökning (ersätts endast i samband
med köp av glasögon/linser)

• enbart kassa- eller kortköpskvitto
• kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum

Hörapparat
Du får ersättning för hörapparat som förskrivits av läkare eller utprovats av legitimerad audionom i Sverige
samt införskaffats i Sverige från och med 2021-01-01.
Du får även ersättning för reparation av hörapparat.
Försäkringen ersätter inte för tillbehör eller förbrukningsmaterial. Inte heller för hörapparat som inköpts i
utlandet.
Ersättningen uppgår till ett maxbelopp på 1 500
kronor per 12-månaders period samt att antal inköp är
obegränsat under motsvarande period. Perioden startar
från första kvittodatum och 12 månader framåt.
Ersättning utgår mot specificerad räkning/kvitto i
original utskrivet av förskrivaren i Sverige där namn
och personnummer framgår tydligt.
Ersättning medges inte för
• tillbehör eller förbrukningsmaterial (till exempel
batterier)
• inköp i utlandet
• enbart kassa- eller kortköpskvitto
• kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum

Tänk på följande för att
ersättning ska medges:
• Originalräkning/kvitto försedd med personnummer
och namn.
• Räkningarna skall vara kvitterade eller försedda
med betalkvitto, utdrag från internetbanken eller
liknande. För inköp i utländsk valuta (gäller endast
glasögon/kontaktlinser) måste också SEK-beloppet
framgå.
• Enbart kassa- eller kortköpskvitto gäller inte.
• Kvitton måsta vara yngre än 12 månader räknat från
kvittodatum. För tandvård gäller 12 månader från
behandlingsperiodens slut.
• Tandvårdsräkningar samt inköp av glasögon/kontaktlinser måste vara specificerade samt kvitterade.

Utbetalningar
Ersättningar utbetalas en gång per månad via lön.
Tidplan när kvitton måste vara ASB tillhanda för utbetalning finns på hemsidan www.asb.se.

BEGRAVNINGSFÖRSÄKRING
Vid medlems dödsfall utbetalas begravningshjälp med
1 000 kronor och från en tilläggsfond utbetalas dessutom ett tillägg som för närvarande uppgår till 200
kronor per medlemsår, dock med högst 4 000 kronor.
Medlemstiden måste vara sammanhängande.
Ersättning utgår då ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket sänds in till ASB, 721 83
Västerås. Om den avlidne erhållit ett försäkringsbevis
ska detta bifogas dödsfallsintyget. (Försäkringsbevis
skickas ut i samband med att anställning upphör om
rätt finns att kvarstå i begravningsförsäkringen).
Ersättningen utbetalas till dödsboets bankkonto som
ska styrkas med kopia av kontobevis eller liknande. Om
dödsboets bankkonto är avslutat sker utbetalning till
den som har rätt att företräda dödsboet mot uppvisande av fullmakt från övriga dödsbodelägare.

ASB

Försäkringsföreningen där du som medlem bidrar lite –
men kan få mycket tillbaka

MEDLEMSKAP
Som nyanställd tillsvidareanställd i ett företag som är
anslutet till ASB är medlemskapet obligatoriskt och
ingår i anställningsvillkoren.
Försäkringen består av två delar, sjukförsäkring och
begravningsförsäkring.
Varje månad dras premien från lönen och försäkringsersättningar utbetalas med lönen enligt särskild
tidsplan, som finns på hemsidan www.asb.se under
Övrig information.
Föräldraledig eller tjänstledig av annan orsak
Om du är föräldraledig så behåller du ditt medlemskap
och premien kan antingen betalas direkt till ASB eller
göras via löneavdrag när så är möjligt. Om det finns
en skuld till ASB vid återkomst till arbetet efter ledigheten dras denna så fort detta är möjligt. I och med
att du behåller ditt medlemskap har du också rätt till
ersättning precis som vanligt. Detsamma gäller om du
är tjänstledig av annan orsak än de som nämns i nästa
stycke
Studier, utlandstjänst och militärtjänstgöring
Om du ska studera, arbeta utomlands eller göra militärtjänst så är du premiebefriad och ingen ersättning
utgår från sjukvårdsförsäkringen förrän du är tillbaka i
tjänst igen. Sjukvårdsförsäkringen gäller inte heller om
du återvänder tillfälligt – exempelvis under ett skollov – och arbetar. Däremot kvarstår du premiebefriad i
begravningsförsäkringen.
Sjukdom
Skulle du bli sjukskriven under en längre tid så är du
premiebefriad så länge du inte får någon lön eller
annan ersättning än ASB-ersättning. Under sjuk-
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skrivningstiden har du rätt till samma ersättning som
betalande medlemmar.
Anställningen upphör
Om du är under 60 år och din sammanhängande
medlemstid vid anställningens slut är mindre än 10 år
upphör ditt medlemskap i ASB och du får inte längre
kvarstå i försäkringen. Sjukvårdsförsäkringen gäller
fram till sista arbetsdagen. Skulle du ha påbörjat en
tandläkarbehandling som inte hunnit avslutas innan
sista arbetsdagen så får du ersättning för de åtgärder
som gjorts fram till sista arbetsdagen.
Om din sammanhängande medlemstid är 10 år eller
mer har du rätt till återköp.
Har du däremot fått hel varaktig sjukersättning och
din sammanhängande medlemstid är 10 år eller mer
avslutas sjukvårdsförsäkringen men du kvarstår premiebefriad i begravningsförsäkringen.
Om du har fyllt 60 år vid anställningens slut och den
sammanhängande medlemstiden är mindre än 10 år
upphör ditt medlemskap i ASB och du får inte längre
kvarstå i försäkringen.
Om din sammanhängande medlemstid är 10 år eller
mer så upphör ditt medlemskap i sjukvårdsförsäkringen men du kvarstår premiebefriad i begravningsförsäkringen. Sjukvårdsförsäkringen gäller fram till sista
arbetsdagen. Skulle du ha påbörjat en tandläkarbehandling som inte hunnit avslutas innan sista arbetsdagen så får du ersättning för de åtgärder som gjorts
fram till sista arbetsdagen.
Försäkringsbevis
Försäkringsbevis skickas ut i samband med att anställning upphör om rätt finns att kvarstå i begravningsförsäkringen.

Telefon: 021-41 40 27
Hemsida: www.asb.se

