1 januari 2017

Läkarförbundets
Studentförsäkringar
i samarbete med Folksam

Sveriges läkarförbund Student
väljer förmånliga
studentförsäkringar
I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om student
försäkringarna för dig som är studerandemedlem i Sveriges
läkarförbund Student. Försäkringarna har tagits fram tillsammans med oss och är både mer omfattande och har ett
bättre pris än om du skulle köpa dem utanför ditt medlemskap.

Ditt försäkringspaket består av två delar

Den gröna försäkringen ingår automatiskt i ditt medlemskap.
Så du betalar inget extra. De blå försäkringarna kan du köpa till
medlemspris. Folksam har även en försäkring för utlandsstudier.
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Med vänlig hälsning
Sveriges läkarförbund Student
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Ingår

Köp till

Välkommen
till Folksam!
Vi skapar trygghet för allt du bryr dig om – i livets alla
skeden. Hos oss kan du köpa bra och trygga medlems
försäkringar till ett lågt pris. En av flera fördelar med
att vara kund i Folksam är att du får samlingsrabatt på
många av våra försäkringar om du har ditt hem försäkrat
hos oss. Och eftersom vi är ett kundägt bolag går vinsten
tillbaka till dig på olika sätt.

Varmt välkommen som kund i Folksam.

Ring så hjälper vi dig
Vi har öppet måndag-fredag 7.30 – 21
lördag-söndag 9 – 19

0771-950 950
Läs mer och ansök på folksam.se/slf
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Sjukkapitalförsäkring
Student

Ingår utan
kostnad i ditt
medlemskap om
du blir medlem
första studieåret.

Försäkringen är kostnadsfri och ger dig ett ekonomiskt stöd om du på
grund av en sjukdom eller olycka inte kan studera som vanligt. Du kan
få ersättning om du är arbetsoförmögen på minst halvtid i mer än tre
månader och därför har missat högskolepoäng motsvarande minst tre
fjärdedelar av en termins heltidsstudier. För att omfattas av försäkringen
behöver du gå med i Sveriges läkarförbund Student under ditt första
studieår, kunna studera utan inskränkning och inte ha fyllt 56 år.
Försäkringen gäller så länge du studerar och inte har fyllt 65 år.

Sjukkapitalförsäkring Student

Engångsbelopp

Försäkringsbelopp

14 000 kr

Vem omfattas av försäkringen?

Du omfattas automatiskt av försäkringen om du
studerar och blev medlem i Sveriges läkarförbund
Student (före fyllda 56 år) under ditt första studie
år. Du behöver även ha varit fullt arbetsför i minst
tre månader innan eller i minst tre månader i följd
någon gång efter att du anslöts till försäkringen.
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Teckna på
folksam.se/slf
och få tre
månader
gratis.

Hemförsäkring
för student

Du kan försäkra ditt hem och dina saker med hemförsäkringen för
studenter. Den erbjuder ekonomiskt stöd om du till exempel råkar ut
för inbrott eller brand i hemmet. Förutom ersättning för förlorade ägodelar ingår även ett reseskydd i 45 dagar, ansvarsskydd vid skadestånd,
rättsskydd om du hamnar i rättstvist, hjälp vid ID-stöld och mycket
annat. Och det finns olika försäkringar för hyresrätt, bostadsrätt, radhus
respektive villa. Du kan även teckna flera tilläggsförsäkringar som Res
klar, golf- och småbåtsförsäkring. Du kan ha försäkringen fram tills du
fyller 39 år och kan medförsäkra ytterligare en person i bostaden.

För dig och dina saker:
•
•
•
•
•

Snabb ersättning för förlorade ägodelar.
Allriskförsäkring 40 000 kr ingår.
Hjälp direkt vid ID-stöld.
Reseskydd i hela världen i 45 dagar.
Kris- och rättsskydd om något händer.

Månadskostnad
Hemförsäkring för student
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64 kr

Olycksfallsförsäkring
för student

Tecknas
som ett tillägg
i hemförsäkringen.

Som student har du ett visst skydd genom högskolan eller universitetet.
Men det gäller bara i samband med skolaktiviteter. Olycksfallsförsäkringen
ger dig ett skydd som gäller dygnet runt, året om. Du kan få en schablon‑
ersättning direkt för första läkarbesöket liksom ersättning för bland
annat behandling, sjukhusvistelse, tandvård och hjälpmedel. Om olyckan
leder till en bestående funktionsnedsättning kan du få upp till 448 000 kr
i ersättning. I försäkringen ingår även ett krisstöd som ger dig tillgång till
psykolog eller psykoterapeut. Du kan teckna olycksfallsförsäkringen som
ett tillägg till hemförsäkringen. Försäkringen gäller så länge du studerar.
Försäkringsbelopp

Månadskostnad

10 pbb (448 000 kr)

17 kr

Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen.
År 2017 är det 44 800 kr .

Vad är en olycksfallsskada?

Försäkringen omfattar olycksfallsskador. Med det
menas en kroppsskada som du får genom en oför
utsedd plötslig yttre händelse. Du får ersättning för
följder av en sådan olycksfallsskada, men inte för
följder som beror på andra kroppsfel.
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Ekonomisk
trygghet till
din familj.

Livförsäkring
för student

Med en livförsäkring ger du ekonomisk trygghet till dina närstående om
du skulle avlida. Försäkringen betalar ut ett engångsbelopp som bidrar
till att skydda familjens ekonomi så att de till exempel har råd att bo
kvar i villan eller lägenheten. Försäkringen gäller så länge du studerar
och inte har fyllt 65 år.

Ger ekonomisk trygghet till din familj:
•
•
•
•
•

Skattefri ersättning direkt.
Skyddar familjens ekonomi.
Kan användas för att betala av lån.
Barngrupplivförsäkring ingår.
Kris- och rättsskydd om något händer.

Försäkringsbelopp

Månadskostnad

6 pbb (268 800 kr)

12 kr

Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen.
År 2017 är det 44 800 kr .
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Viktigt att veta om
dina försäkringar		
Översikt

Den här broschyren ger en översikt. För
försäkringarna gäller de fullständiga för
säkringsvillkoren. Du kan hämta dem på
närmaste Folksamkontor eller på folksam.se.

Krav på full arbetsförhet och
hälsodeklaration
Sjukkapitalförsäkring Student:
För att omfattas av försäkringen måste du
ha blivit medlem (före fyllda 56 år) under
ditt första studieår. Du behöver även ha
varit fullt arbetsför vid anslutningstillfället
och minst tre månader i följd dessförinnan
eller någon gång efter att du anslöts till
försäkringen.
Livförsäkring Student:
Du behöver fylla i en hälsodeklaration
för att teckna försäkringen.
Övriga försäkringar:
Det finns inga särskilda krav på hälso
deklaration eller full arbetsförhet.
Vad innebär full arbetsförhet?
Med full arbetsförhet menas att du utan
inskränkningar ska kunna fullfölja dina
studier. Det innebär att du inte har:
• hel eller partiell sjuklön, sjukpenning,
rehabiliteringspenning, aktivitetsersätt
ning, sjukersättning eller motsvarande
• vilande sjukersättning eller
motsvarande
• beviljat vårdbidrag.
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Du är inte heller fullt arbetsför om du av
hälsoskäl har:
• tjänstledigt för att prova på annat
arbete
• anpassat arbete/anpassad skolgång
• utbildningsbidrag
• aktivitetsstöd
• anställning med lönebidrag/anställ
ningsstöd eller motsvarande.
Om du just nu inte uppfyller kraven ovan
är du välkommen att ansöka om försäk
ring på nytt när du är fullt arbetsför igen.
Kontakta oss så berättar vi mer om när du
åter räknas som fullt arbetsför.

Begränsningar i
försäkringarnas giltighet

Försäkringarna har begränsningar och
undantag som påverkar om och i vilken
form ersättning kan betalas ut.
Dessutom finns begränsningar i
grupp-försäkringen för ersättning vid
vistelse utomlands, vid krig, atomkärn
reaktion samt vissa terrorhandlingar.
Alla begränsningar hittar du i försäkrings
villkoren på folksam.se.

Ändra eller säga upp
försäkringar

Du kan när som helst begära ändrad om
fattning eller gå ur gruppförsäkringen.
Detta sker enklast genom att du kontaktar
Folksam.

Försäkringsbesked och
betalning med autogiro

När du har tecknat medlemsförsäkringen
får du ett försäkringsbesked hemskickat
med posten tillsammans med ett inbetal
ningskort. Om du vill betala månadsvis
med aoutogiro kan du lämna ditt medgiv
ande via blankett eller e-legitimation. Läs
mer på folksam.se/autogiro.

Ångerrätt vid frivilligt
tecknad försäkring

Du har alltid rätt att ångra dig inom
30 dagar när det gäller Livförsäkring och
Sjukkapitalförsäkring för student samt
inom 14 dagar när det gäller andra
försäkringar.
Ångertiden räknas från den tidpunkt du
fått ditt försäkringsbesked. Om du ångrar
dig måste du meddela oss och vi har rätt
att ta betalt för den tid försäkringen varit
gällande.

Kundombudsmannen Folksam

Om du ändå inte är nöjd med vårt beslut,
kan du begära att vår kundombudsman
gör en opartisk bedömning av ditt ärende.

Andra instanser som du kan
vända dig till

• Personförsäkringsnämnden – prövar
vissa ärenden.
• Allmänna reklamationsnämnden – prö
var kostnadsfritt de flesta tvister angå
ende privatpersoners försäkringar.
• Domstol – du kan få din tvist med
Folksam prövad i tingsrätt.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare till försäkringarna är
Folksam ömsesidig sakförsäkring och
Folksam ömsesidig livförsäkring, 106
60, Stockholm. Telefon 0771-960 960.
Folksam står under tillsyn av Finansin
spektionen och svensk lag är tillämplig på
försäkringsavtal och marknadsföring.

Vi vill att du ska vara nöjd

Missförstånd, oklarheter eller problem
kan ibland uppstå. Erfarenheten visar att
många frågor, till exempel i ett skade-
ärende, kan klaras upp på ett enkelt sätt
genom en ny kontakt med oss. Ta därför
först kontakt med den som handlagt ditt
ärende.
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Grattis!
Du får bättre försäkringar
genom ditt medlemskap.

0771-950 950
folksam.se/slf

