Sjuk- och
efterlevandeförsäkring
Om du blir sjuk eller avlider

Vem som helst kan bli sjuk eller råka ut för en olycka. Därför är det tryggt att ha en försäkring som täcker en del av
inkomstförlusten och utgifterna som kan uppstå på grund
av sjukdomen eller olycksfallet. Och vid dödsfall är det inte
bara sorgen som familjen har att kämpa med utan även oron
för om pengarna ska räcka till. Via ditt fackförbund kan du
få tryggheten som en sjuk- och efterlevandeförsäkring ger.
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen gäller vanligtvis tills du
fyller 65 år, och kan ge ersättning vid arbetsoförmåga, vissa
diagnoser och vid dödsfall.
Ersättning vid arbetsoförmåga
Om du blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall och inte kan
arbeta kan försäkringen täcka upp en del av din inkomst
förlust. Vid långvarig sjukskrivning får du ett engångsbelopp efter 90:e sjukdagen och månadsersättning i upp till
18 månader. Ersättningen varierar mellan olika förbund.
För att få ersättning måste du vara fullt arbetsför 90 dagar
i en följd innan du blir arbetsoförmögen. Läs mer om fullt
arbetsför på andra sidan.
Ersättning vid vissa diagnoser
Försäkringen kan också ge dig ersättning om du får en
allvarlig diagnos, på grund av sjukdom eller olycksfallsskada, till exempel får cancer, diabetes eller stroke. Du kan få
ersättning för upp till tre olika diagnoser under tid som du
omfattas av Sjuk- och efterlevandeförsäkringen.
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Nedanstående diagnoser kan du som inte fyllt 65 år få
ersättning för:
• Malign cancer (förutom vissa hudtumörer och sekundära
tumörer)
• Cancer in situ (i bröstkörtel)
• Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg
• Diabetes
• Alzheimers sjukdom
• Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS)
• Parkinsons sjukdom

Kan vara
avgörande för
ekonomin om
du blir sjuk.

• Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet
(till exempel MS)
• Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar)
• Förlamning av arm eller ben, på grund av olycksfallsskada
• Total och bestående förlust av synen på ett eller båda
ögonen
• Total och bestående förlust av hörsel på ett eller båda
öronen
• Akut hjärtinfarkt
• Hjärtstillestånd
• Stroke
• Aortaaneurysm (aortabråck)
• Leversvikt (inte alkoholrelaterad)
• Njursvikt (kronisk)
• Förlust av arm eller ben (amputation ovanför armbåge
eller knä).
Olycksfallsskada ger rätt till ersättning endast vid förlamning, blindhet, dövhet och förlust av arm eller ben.
Försäkringen gäller inte för diagnos på grund av sjukdom
som är fastställda innan försäkringen har gällt i 90 dagar.
Du får ett engångsbelopp tidigast 30 dagar efter att diagnosen ställts. Om du avlider inom dessa 30 dagar lämnas inte
någon ersättning förutom dödsfallsbeloppet.
Ersättning vid dödsfall
Om du avlider under den tid du är försäkrad kan dina efterlevande få ett engångsbelopp, oavsett dödsorsak. Det betalas i första hand ut till din make, din registrerade partner
eller sambo.
Ring oss!
Vi berättar mer och hjälper dig att teckna Sjuk- och
efterlevandeförsäkring. Ring 0771-950 950 eller gå in
på vår hemsida folksam.se

Viktigt att veta om dina försäkringar
Översikt
Den här informationen ger en kort beskrivning av sjuk- och
efterlevandeförsäkringen. Vid en skada gäller de fullständiga
försäkringsvillkoren som du kan hämta på folksam.se eller via
närmaste Folksamkontor.
Begränsningar i försäkringarnas giltighet
För gruppförsäkringar gäller begränsningar för ersättning
vid vistelse utomlands, vid krig, atomkärnreaktion samt
vissa terrorhandlingar.
Vad innebär full arbetsförhet?
Med full arbetsförhet menar vi att du utan inskränkningar
ska kunna fullgöra ditt vanliga arbete på arbetsplatsen eller
i hemmet. Det innebär att du inte har:
• hel eller partiell sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller motsvarande
• vilande sjukersättning eller motsvarande
• beviljat vårdbidrag.

