Vårdförbundet
Medlemsförsäkringar 2019
Försäkringar som ingår i ditt medlemskap
Stick- och Skärskada

Avtalsnummer GF 14409

Försäkringen är unik för Vårdförbundet och ingår i ditt medlemskap.
• Försäkringen gäller vid smitta av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA
i ditt yrkesutövande. Både på fritiden och i ditt arbete.
• Är kostnadsfri för alla medlemmar: yrkesverksam, student och
pensionär upp 67 år.
• Försäkringsbeloppet utbetalas som ett engångsbelopp och är
2,5 pbb.

Försäkringsbelopp

Inkomstförsäkring

Avtalsnummer GF 14750-00124

2,5 pbb (116 250 kr)

• Gäller för medlemmar som har ersättningsgrundande inkomst
över 25 025 kronor/månad
• Ersättning max 200 ersättningsdagar.
• Ger ett skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 60 000 kronor/månad

För nya medlemmar
Erbjudande för nya medlemmar – utan kostnad i tre månader
Erbjudande till nya yrkesverksamma medlemmar.
• Livförsäkring, 10 pbb (465 000 kr)
• Sjukförsäkring, 1 400 kr/mån
• Diagnosförsäkring, 100 000 kr
• Olycksfallsförsäkring
• Yrkesförsäkring
Se nedan för mer information om försäkringarna.

Försäkringar med extra förmånligt pris
Livförsäkring

Avtalsnummer GF 14387

Vid dödsfall betalas ett engångsbelopp ut till efterlevande.
• Barngruppliv ingår.			
• Försäkringsbelopp kan väljas mellan 10 pbb – 30 pbb.
• För att omfattas av försäkringen behöver du ha varit fullt
arbetsför när försäkringen började gälla.
• Slutålder för försäkringen är 67 år.

Månadskostnad per Medlem/Medförsäkrad
Försäkringsbelopp

18-39 år 40-54 år 55-66 år

10 pbb (465 000 kr)

2 kr

10 kr

39 kr

20 pbb (930 000 kr)

5 kr

21 kr

79 kr

30 pbb (1 395 000 kr)

8 kr

31 kr

118 kr

Sjukförsäkring

Avtalsnummer GF 14387

• För att få ersättning krävs att du på grund av sjukdom eller
olycksfall har varit arbetsoförmögen till minst 25 procent.
• För att omfattas av försäkringen behöver du ha varit fullt arbetsför
när försäkringen började gälla och i minst 90 dagar i följd omedelbart
före eller i följd någon gång efter.
• Månadsersättning utbetalas efter 3 månader i upp till 36 månader.
• Försäkringsbelopp kan väljas mellan 700 kr–2 800 kr per månad.
• Slutålder för försäkringen är 67 år.

Månadskostnad per Medlem/Medförsäkrad
Försäkringsbelopp
700 kr/mån

18-66 år
  

7 kr

1 200 kr/mån

  13 kr

1 400 kr/mån

  15 kr

1 800 kr/mån

  19 kr

2 100 kr/mån

  22 kr

2 800 kr/mån

  30 kr

Försäkringar som ingår i erbjudandet för nya medlemmar

Fortsättning på nästa sida

Försäkringar med extra förmånligt pris, fortsättning
Diagnosförsäkring

Avtalsnummer GF 14387

• Ersättning ges om du på grund av allvarlig sjukdom eller
olycksfallsskada får någon av försäkringsvillkorets diagnoser
fastställd av en specialistläkare i Sverige. Vid sjukdom som
orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i
180 dagar i följd innan du kan få ersättning.
• Försäkringsbeloppet som kan väljas är 100 000 kr eller 250 000 kr.
• Slutålder för försäkringen är 67 år.

Månadskostnad per Medlem/Medförsäkrad

Olycksfallsförsäkring – dygnet runt

Avtalsnummer GF 14387

• Ersättning direkt, schblonersättning redan vid första läkarbesöket.
• Vid akut sjuktid lämnas ersättning om skadan leder till vård hos
legitimerad läkare och åtta dagars akut sjuktid.
• Medicinsk invaliditet 1 000 000 kr.
• Slutålder för försäkringen är 67 år.

Månadskostnad per Medlem/Medförsäkrad

Medlemsbarn

Avtalsnummer GF 14387

• Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom
till och med 25 år.

Försäkringsbelopp

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-66 år

100 000 kr

7 kr

12 kr

26 kr

47 kr

65 kr

250 000 kr

18 kr

30 kr

65 kr

117 kr

163 kr

Försäkringsbelopp

18-66 år

1 000 000 kr

Månadskostnad per barn

   40 kr

0-7 år

8-25 år

Försäkringsbelopp 25 pbb (1 162 500 kr)

149 kr

169 kr

Försäkringsbelopp 50 pbb (2 325 000 kr)

234 kr

264 kr

Sjukkapitalförsäkring

Avtalsnummer GF 14387

Ger dig ersättning om du skulle drabbas av en sjukdom eller
olycksfall som gör dig arbetsoförmögen.
• Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp mellan 10 pbb
upp till 30 pbb beroende på vilket försäkringsbelopp du valt.
• För att omfattas av försäkringen behöver du ha varit fullt arbetsför
när försäkringen började gälla och i minst 90 dagar i följd omedelbart före eller i följd någon gång efter.
• Karenstiden är 36 månader men 15 procent av försäkringsbeloppet
kan utbetalas redan efter 12 månader.
• För att få rätt till ersättning krävs att du är till minst 25 procent
arbetsoförmögen. Storleken på ersättningen reduceras med
5 procentenheter per år från och med 45 års ålder.
• Försäkringen upphör att gälla när du fyller 65 år.

Månadskostnad per Medlem/Medförsäkrad
Försäkringsbelopp

18-64 år

10 pbb (465 000 kr)

60 kr

20 pbb (930 000 kr)

120 kr

30 pbb (1 395 000 kr)

180 kr

Årskostnad

320 kr

Yrkesförsäkring
Som medlem i Vårdförbundet har du nytta av ditt medlemskap både
i ditt privatliv och yrkesliv. Yrkesförsäkringen är särskilt anpassad
för din yrkesgrupp. Försäkringen kan tecknas av anställd sjukskö
terska, röntgensjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker
eller student..
Försäkringen innehåller en ansvarsförsäkring, patientförsäkring,
rättsskyddsförsäkring, kristerapi, överfallsskydd, smitta och skada
på personlig lösegendom.

Hemförsäkring

Avtalsnummer GF 14387

Omfattning
• Egendomsskydd – utan övre gräns för ersättning i hemmet.
• Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 5 000 000 kr.
• Reseskydd – 45 dagar.
• ID-stöld.
• Rättsskydd – högsta ersättningsbelopp 300 000 kr.
• Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 1 000 000 kr.
• Kristerapi

Premien beräknas individuellt utifrån bostadsort och ålder.

Försäkringar som ingår i erbjudandet för nya medlemmar

Fortsättning på nästa sida

För senior 60+
Olycksfall 60+

Avtalsnummer GF 89387

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Månadskostnad

Medicinsk invaliditet 200 000 kronor.
Olycksfallsersättning
Akutersättning
Sjukhusvistelse
Tandskadekostnader
Övriga kostnader
Kroppsskadeersättning
Kristerapi
Dödsfall på grund av ett olycksfall 10 000 kronor.

Sjukdom 60+

Avtalsnummer GF 89387

Ersättning vid vissa diagnoser, högst 40 000 kronor. Slutålder 85 år.

Månadskostnad beroende på ålder

Gruppliv 60+

Avtalsnummer GF 89387

Dödsfall – ett engångsbelopp betalas ut till dödsboet. Försäkrings
belopp kan väljas mellan 40 000 kr eller 80 000 kr. Slutålder 85 år.

Månadskostnad

32 kr

70-90 kr

56-112 kr

Förmånliga försäkringar för din trygghet

Tack vare ditt medlemskap i fackförbundet har du möjlighet
att teckna flera av våra förmånliga försäkringar. Medlemsförsäkringarna har mer innehåll och ett lägre pris än om du
skulle teckna dem utanför ditt medlemskap. Vissa av dem
finns inte ens att teckna för de som inte är medlemmar.
Du som har hemförsäkringen hos oss får dessutom tio procents
rabatt på försäkringen för villan, bilen, fritidshuset, hunden
och katten. Det kan sänka dina kostnader med flera hundralappar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Fullständiga försäkringsvillkor

Det här informationsbladet ger en kort beskrivning av medlemsförsäkringarna. För försäkringarna gäller de fullständiga
försäkringsvillkoren som du kan hämta på folksam.se eller
via närmaste Folksamkontor. Vissa försäkringsbelopp är
uttryckta i antal prisbasbelopp som fastställs av regeringen.

S 12370 19-01

Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor.

Kontakta oss
Ring gärna vår kundservice på 0771-950 950 eller
gå in på folksam.se/vardforbundet om du vill veta mer.

