Gyldig fra 01.08.06

Fagforbundets Gruppeforsikring
Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer. Den tar utgangspunkt i det grunnleggende behov medlemmene har for å sikre seg økonomisk ved ulykke, sykdom og dødsfall. Forsikringen
gir et nødvendig økonomisk sikkerhetsnett i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold
og tariffavtaler.

Ulykkesforsikring
Forsikringen gir rett til utbetaling ved ulykke uansett om den skjer på arbeid eller i fritid. I tillegg til
medlemmet, er også ektefelle/samboer og medlemmets barn omfattet. Med barn menes ugifte,
hjemmeværende barn under 20 år, egne barn,
stebarn og adoptivbarn, samt egne barn under 20
år som medlemmet har bidragsplikt til. Ved 100%
varig medisinsk invaliditet utbetales erstatningsbeløp avhengig av familiesammensetning som vist i
tabellen.
Ved lavere invaliditetsgrad gis forholdsmessig
erstatning ned til 15% for medlem/ektefelle/
samboer. For barn er nedre grense 1% invaliditet.
Forsikringssummen for barn fordeles likt på
barna.
Familiesammensetning

Forsikringssum*

Forsikringen dekker ikke:
- skader som er forårsaket ved utøvelse av
risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring,
hanggliding, kampsport, dykking i fritid, deltagelse
i bil- og motorbåtrace.
- skader på grunn av deltagelse i organisert
konkurranseidrett.

Medlem
Ektefelle/samboer
Barn

kr 606 990
kr 606 990
kr 606 990

Medlem
Ektefelle/samboer

kr 910 485
kr 910 485

- skade som følge av å ha tatt sovemidler,
smertestillende eller narkotiske midler.

Medlem
Barn

Kr 910 485
Kr 910 485

- ulykkesskader som skyldes grov uaktsomhet,
herunder beruselse.

Enslig medlem

Kr 1 820 970

I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter inntil 5% av forsikringssummen som følge av ulykkesskade, etter nærmere regler. For behandlingsutgifter
er egenandelen kr 1 000.
Dette bør du merke deg:
Forsikringen opphører ved utløpet av det kalenderåret medlemmet fyller 65 år. Medlemmet kan
deretter tegne en individuell ulykkesforsikring i
SpareBank 1 som gjelder fram til fylte 75 år.

- behandlingsutgifter utenfor Norden.

Dødsfallsforsikring
Forsikringssummen* på kr 242 796 utbetales som
et engangsbeløp til gjenlevende ektefelle/samboer
eller øvrige arvinger dersom medlemmet dør.
Erstatningen utbetales uansett dødsårsak.
Forsikringen gjelder hele døgnet over hele verden.
Den kommer i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha.
Dette bør du merke deg:
Forsikringen opphører ved utgangen av det kalenderåret medlemmet fyller 65 år.

Uføreforsikring

Rimelig å være forsikret sammen

Forsikringen gir rett til erstatning dersom medlemmet blir minst 50% varig arbeidsufør som følge av
sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden før
fylte 60 år. Erstatningen er en engangsutbetaling
som er fritatt for inntektsbeskatning. Størrelsen på
erstatningsbeløpet avhenger av alder det året erstatningen forfaller til utbetaling.

Forsikringen er rimelig fordi den er kollektiv. Det vil si
at mange er forsikret sammen. Nedenfor ser du en
illustrasjon på forskjellen i pris mellom Fagforbundets
Gruppeforsikring og tilsvarende individuell forsikring.

Alder
25 og yngre

Forsikringssum*
194 237

Alder ved innmelding

Pris menn
individuell

Pris kvinner
individuell

Kollektiv pris

20 år

302

259

240

30 år

337

283

240

30

169 958

40 år

394

322

240

35

145 678

50 år

488

382

240

40

121 398

60 år

484

291

240

45

97 119

50

72 839

55

48 560

60

24 280

Tabellen viser forsikringssummene for noen utvalgte aldre.

Dette bør du merke deg:
• Utbetaling skjer tidligst etter to års sammenhengende sykemelding. Sykemeldingsperioden
må være påbegynt før fylte 60 år.
• Blir du arbeidsufør innen to år etter at du meldte
deg inn i forsikringen av en sykdom/lidelse
som du hadde på innmeldingstidspunktet,og
som det antas at du kjente til, har du ikke
krav på erstatning.
• Medlemmer som er omfattet av forsikringen
og som blir arbeidsuføre, vil fortsatt være dekket
av dødsfallsforsikringen og ulykkesforsikringen.
• Er du delvis arbeidsufør (inntil 50% uføretrygdet) ved innmelding i forsikringen gjelder
uføreforsikringen kun dersom uføregraden øker
med minst 50 %, og utvidelsen skyldes annen
sykdom/lidelse enn den som var årsak til den
opprinnelige arbeidsuførheten.
• Er du mer enn 50% arbeidsufør ved innmelding
i forsikringen, men mindre enn 100%, er du kun
omfattet av dødsfallsforsikringen og
ulykkesforsikringen.

Tabellen viser gjennomsnittlig pris pr. mnd fra innmeldingstidspunktet og
fram til fylte 65 år. Prisene gjelder for 2006 basert på G=kr 60 699

Ikke helseerklæring
En stor fordel med Fagforbundets Gruppeforsikring
er at det ikke må avgis helseerklæring. Skulle du
ønske å kjøpe tilsvarende forsikring individuelt, må
du avgi en omfattende helseerklæring. Har du en
sykdom/lidelse risikerer du å få avslag. Dersom du
reserverer deg og på et senere tidspunkt allikevel
ønsker forsikringen, kreves helseerklæring. Da kan
du risikere å få avslag.

Blir du arbeidsufør betaler du
mindre
Hvis du blir arbeidsufør slipper du å betale for dødsfallsforsikringen. I en vanskelig tid er det godt å kunne
knipe inn på utgiftene. Dette tar vi hensyn til og sørger
for at du får redusert pris. (Kr 53 per mnd).

Bruk avtalegiro og spar enda mer
Inngår du en avtale med din bank om å betale denne
forsikringen med avtalegiro er prisen 3 kroner lavere.
Da betaler du kun kr 237 per måned. (kr 50 dersom du
er ufør)

Pris

* Alle forsikringssummene reguleres i takt med
folketrygdens grunnbeløp (G). Tidspunktet for
reguleringen er 1. januar hvert år.

Fagforbundets Gruppeforsikring koster kr 240,- per
måned. Beløpet betales månedlig på tilsendt giro
eller ved avtalegiro.

Ved avtalens ikrafttredelse 1.8.2006 benyttes G = kr 60 699

