Särskilt villkor för ST Premiebefrielse
boende och bil
Försäkringsvillkor gäller från och med 2020-01-01

ST Premiebefrielse boende och bil ersätter premien vid ofrivillig
arbetslöshet eller sjukdom och olycksfallsskada

Premiebefrielsen gäller för hemförsäkring, bostadsrättsförsäkring, ägarlägenhetsförsäkring,
fritidshusförsäkring, villaförsäkring, försäkring för personbil och lätt lastbil samt tilläggsförsäkringar som tecknats via STs medlemsavtal hos Folksam.

Vem försäkringen gäller för

Premiebefrielse gäller för dig som är medlem i ST och som tecknat hemförsäkring, bostadsrättsförsäkring, ägarlägenhetsförsäkring, fritidshusförsäkring, villaförsäkring och försäkring
för personbil och lätt lastbil samt tilläggsförsäkringar i Folksam.
För att omfattas av premiebefrielsen ska medlemmen:
• ha fyllt 18 men inte 67 år
• vara folkbokförd i Sverige, samt vara försäkrad för sjukpenning hos Försäkringskassan
• ha en tillsvidareanställning, eller en på förhand avtalad tidsbegränsad anställning om minst
12 månader.

När försäkringen gäller

För att omfattas av premiebefrielse vid ofrivillig arbetslöshet, sjukdom eller olycksfallsskada
krävs att försäkringstagaren blir ofrivilligt arbetslös eller sjukskriven till 100 procent. Rätten
till premiebefrielse inträder efter 3 månader arbetslöshet/sjukskrivning, så kallad karenstid.

Vad försäkringen gäller för
Ofrivillig arbetslöshet
Premiebefrielsen gäller så länge arbetslösheten varar, dock maximalt i 12 månader räknat från
dagen efter karenstidens utgång. Med arbetslös menas att försäkringstagaren står till arbetsmarknadens förfogande och har fått rätt till arbetslöshetsersättning.
Sjukdom eller olycksfallsskada
Premiebefrielsen gäller så länge sjukskrivningen varar, dock maximalt i 12 månader räknat
från dagen efter karenstidens utgång. Med sjukskrivning menas att Försäkringskassan beviljat
sjukpenning för motsvarande period. För att vi ska kunna bedöma ditt ersättningskrav måste
du ge oss de upplysningar och handlingar som vi behöver såsom sjukskrivningsintyg, arbetsgivarintyg och intyg som styrker att du står till arbetsmarknadens förfogande.
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Begränsningar
Premiebefrielsen gäller inte för:
• uppsåtligt självförvållad kroppsskada
• arbetslöshet, sjukdom eller olycksfallsskada som inträffat innan försäkringen var gällande
• uppsägning/varsel som varit känt innan tecknandet av försäkringen
• egen uppsägning eller om anställningen upphör på grund av en överenskommelse mellan
försäkringstagaren och arbetsgivare
• arbetslöshet som är ett resultat av tjänstefel, bedrägeri, oredlighet eller andra liknande förhållanden.

Försäkringen ersätter inte
Trafikförsäkringskatt för personbil och lätt lastbil.
Högsta ersättningsbelopp
Högsta ersättningsbeloppet är 12 000 kr per hushåll under en och samma 12-månaders period.
Vid frågor eller anmälan kontakta Folksam via www.folksam.se/st
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