Försäkringsbesked
Kommunal
Gruppförsäkring GF 17010
Gäller från och med 1 januari 2021
I samarbete med Folksam

Försäkrade
Räddningsmän i beredskap som är medlemmar i Svenska
Kommunalarbetareförbundet.

Information
Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringen. För
försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som
du kan hämta på folksam.se och närmaste Folksamkontor.
Observera att försäkringen för din del endast omfattar de
ersättningsmoment som beskrivs i detta försäkringsbesked.
Ersättning lämnas enligt de försäkringsvillkor som gäller det år
försäkringsfallet inträffar.

Avtalstid
Försäkringen gäller normalt för ett kalenderår i taget, därefter
kan omfattning ändras.

Sjukförsäkring
Svenska Kommunalarbetareförbundet har för räddningsmän i
beredskap tecknat en Gruppsjukförsäkring som lämnar
ersättning under tid med arbetsoförmåga i arbetet inom
räddningstjänsten.
Du omfattas av försäkringen om du
• var fullt arbetsför vid anslutningstillfället
eller
• har varit fullt arbetsför minst 90 dagar i följd någon gång
efter anslutningen.
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Försäkringsbelopp
2 500 kronor.

Månadsersättning
Du kan få månadsersättning med 1/30 av försäkringsbeloppet
för varje dag du är arbetsoförmögen till minst en fjärdedel på
grund av sjukdom, olycksfallsskada eller graviditet efter
uppnådd karenstid.
• Karenstid är 30 dagar vid arbetsoförmåga på grund av
sjukdom eller olycksfallsskada.
• Karenstid är 90 dagar vid arbetsoförmåga på grund av
graviditet.
Ersättningens storlek påverkas av graden av arbetsoförmåga.
Utbetalningen pågår i högst 730 dagar dock längst till dess du
tillfrisknar, går i ålderspension eller till och med månaden
innan du fyller 65 år.
Ansökan om ersättning
Anmälan görs på Folksams blankett som ska vara bestyrkt av
Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Till anmälan ska bifogas intyg utfärdat av legitimerad läkare
som visar att arbetsoförmåga föreligger i arbete inom
räddningstjänsten, hur länge och till hur stor del. För gravid
räddningsman räcker det med intyg från arbetsledare om
arbetsoförmåga.
Anmälningsblankett kan du få från din avdelning.

Övrigt
Begränsningar i försäkringens giltighet
Försäkringen gäller med begränsad omfattning vid
• grov vårdslöshet
• vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion och vissa terrorhandlingar.
Se försäkringsvillkoren.

Preskription – Vänta inte för länge
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om den som gör anspråk på ersättning inte väcker talan mot
oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Den som framställt sitt anspråk till oss inom den tid som anges
här, har dock alltid minst sex månader på sig att väcka talan mot
oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.
Kontakt med Folksam
Adress och telefonnummer till Folksams kontor finns på
folksam.se
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