Försäkringsbesked
Hotell och restaurangfacket
Obligatorisk gruppförsäkring GF 1470000012 och
GF 1470012999
Gäller från och med 1 januari 2022
I samarbete med Folksam

Försäkrade

Kompletterings – TGL

Medlemmar i Hotell- och restaurangfacket.

Dessa försäkringar ingår

Du omfattas av försäkringen om du inte omfattas av kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring eller därmed jämförbar försäkring tecknad av arbetsgivaren.

Barngruppliv GF 1470000012
Dödsfallskapital 35 000 kronor.

Försäkringen gäller längst till och med 64 års ålder, i vissa fall
även efter att du har fyllt 65 år, se försäkringsvillkoren.

KompletteringsTGL GF 1470012999
Dödsfallskapital 6,0 pbb, som avtrappas med stigande ålder.

Om du avlider under försäkringstiden, oavsett dödsorsak, utbetalas ersättning enligt följande:

Inkomstförsäkring GF 1475000012
Se separat försäkringsbesked för inkomstförsäkring.

Grundbelopp
Grundbeloppet anges i antal prisbasbelopp (pbb).

Information
Här följer en kortfattad beskrivning av dessa försäkringar. För
försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du
kan hämta på folksam.se.
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.
Försäkringen gäller normalt för ett kalenderår i taget, därefter
kan omfattning ändras.
Prisbasbeloppet (pbb) för 2022 är 48 300 kronor.

Barngrupplivförsäkring
Barngrupplivförsäkringen gäller för ditt arvsberättigade barn.
Den gäller också för arvsberättigat barn till din make, registrerade partner eller sambo, om barnet är folkbokfört på din
adress.
Med arvsberättigat barn jämställs dels barn som du eller din
make, registrerade partner eller sambo med socialnämndens
medgivande tagit emot i syfte att adoptera, dels dödfött barn
som framfötts efter utgången av graviditetsvecka 22.

S40363 2201

Om barnet avlider senast det år det fyller 18 år utbetalas
försäkringsbeloppet till dödsboet eller, i fall som anges i andra
stycket, till dig.

Ålder
– 54 år
55 år
56 år
57 år
58 år
59 år
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år –

pbb
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Om du endast efterlämnar arvsberättigat barn som fyllt 21 år
utbetalas hälften av angivet belopp.
Om du efterlämnar barn under 17 år reduceras inte beloppet på
grund av ålder.
Förmånstagarförordnande
Grundbelopp utbetalas till förmånstagare i denna ordningsföljd:
1. Make, registrerad partner eller sambo.
2. Arvsberättigade barn.
Se förmånstagarförordnandet i försäkringsvillkoren.
Du kan ändra förmånstagarförordnandet genom ett skriftligt
meddelande till Folksam. Se försäkringsvillkoren.
Barnbelopp
Om du vid dödsfallet efterlämnar arvsberättigat barn under 21
år utbetalas barnbelopp till barnet.

Barnets ålder
–16 år
17-18 år
19-20 år

pbb
2,0
1,5
1,0

Begravningshjälp
Ersättning på 0,5 prisbasbelopp utbetalas till dödsboet som
begravningshjälp.
Medförsäkrad
Om din make/registrerade partner/sambo avlider, utbetalas 0,5
prisbasbelopp till dödsboet om han/hon inte har fyllt 65 år och
inte omfattas av egen TGL.
Finns hemmaboende barn under 17 år utbetalas dessutom 1,0
prisbasbelopp för varje sådant barn.

Övrigt
Efterskydd och fortsättningsförsäkring
Om försäkringen upphör kan du under vissa förutsättningar
• omfattas av ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd) i tre
månader
• teckna fortsättningsförsäkring inom tre månader.
Se försäkringsvillkoren.
Begränsningar i försäkringarnas giltighet
Försäkringarna 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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