MEDLEMSFÖRSÄKRING
FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND
AVTAL 40802

En försäkring för
olika händelser i livet
gäller från 1 januari 2012
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Snabb hjälp när den
behövs som mest
Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva ett ekonomiskt
skyddsnät. En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att försäkra dig själv samt dina nära
och kära om en trygg framtid. Fler är med och delar på riskerna vilket innebär att du får ett bra
skydd till en låg premie.

Det här får du?
▪ Ett grundskydd som kan kompletteras så att det passar just dig

r du på
Mer info hitta
brf
forenadeliv.se/

▪ Tillgång till enkel självbetjäning på webben
▪ Smidig skadeservice. Oftast kan vi reglera skador direkt per telefon
▪ Möjlighet att medförsäkra make/maka eller sambo

forenadeliv.se/brf

2

Våra försäkringar
Behovet av försäkringar varierar beroende på var du befinner dig i livet.
Vi erbjuder försäkringar för olika händelser i livet och du kan själv plocka
ihop ett försäkringsskydd som passar just dig.

Olycksfallsförsäkring för medförsäkrad

Livförsäkring

En olycka kan ske när som helst på dygnet och att
stå utan ett skydd kan bli dyrt. Med vår Olycksfallsförsäkring kan du, utan självrisk, få ersättning för
kostnader som uppstår i samband med olycksfallet.
Försäkringen gäller dygnet runt och ger ett ekonomiskt skydd vid till exempel invaliditet, dödsfall,
rehabilitering, läkarvård och tandvård.
Försäkringen gäller också om du hamnar i kris till
följd av rån, hot eller överfall som polisanmälts, nära
anhörigs död, långvarig arbetslöshet, svår sjukdom
och vid våld i familjen. Vid våld i familjen krävs
ingen polisanmälan. Du får ersättning för upp till tio
behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut.
Du väljer själv vilket invaliditetsbelopp du vill
teckna.

Med en livförsäkring kan du ge ekonomisk trygghet
till dina närstående om du avlider. Den ger även ett
skydd om du blir långvarigt sjuk.
Ersättningen vid dödsfall betalas ut som ett
engångsbelopp och ger de efterlevande tid att klara
upp den nya ekonomiska situation som uppstår vid
ett dödsfall. Försäkringsskyddet innehåller även en
livförsäkring för dina barn.
Om du drabbas av en sjukdom eller råkar ut för en
olycka som gör dig arbetsoförmögen under en längre
tid kan du få ett skattefritt belopp (så kallat förtid-

Medförsäkrad: Pris från 26 kr per månad

Sjukförsäkring för medförsäkrad
Med en sjukförsäkring kan du skydda din ekonomi
om du skulle bli långvarigt sjuk. Den täcker en del av
inkomstbortfallet och kan tillsammans med sjukpenning ge upp till 90 % av din lön.
Försäkringsbeloppet är skattefritt och utbetals månadsvis. Hr mycket du får beror på vilket försäkringsbelopp du tecknat och vilken grad av arbetsoförmåga
du har.
Pris från 27 kr per månad
För dig som medlem får du kontakta BRF
för tecknade av olycksfallsförsäkring och
sjukförsäkring.

Vilken försäkring behöver du? På forenadeliv.se/brf kan du göra vårt
snabbtest och se vilken försäkring som passar just dig.
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skapital) som är ett förskott på din dödsfallsersättning.
Du väljer själv vilken dödsfallsersättning du vill
teckna och kan medförsäkra din make/maka eller
sambo.
Pris från 55 kr per månad

Familjeskydd
Behovet av ett bra försäkringsskydd är extra stort
under vissa perioder i livet, till exempel när barnen
är små. Med Familjeskydd kan du ge familjen ekonomisk trygghet om det oväntade skulle inträffa.
Den skattefria ersättningen betalas ut som ett
månadsbelopp i fem år om du skulle avlida före 65
års ålder.
Du väljer själv ersättningsbelopp och kan medförsäkra din make, maka, sambo.
Pris 9 – 122 kr per månad.

Barn-och gravidförsäkring
Barn har oftast ett sämre försäkringsskydd än oss
vuxna. Många har visserligen en olycksfallsförsäkring genom skolan eller förskolan, men försäkringsbeloppen är i regel låga och skyddet gäller sällan på
fritiden eller när barnet blir sjuk.
Med vår Barn- och gravidförsäkring kan du ge
ditt barn en trygg början på äventyret, från tionde
graviditetsveckan upp till 25 års ålder. För att ge alla
barn samma trygghet erbjuder vi ett skydd som även
omfattar sjukdomar som ADHD och ätstörningar –
något få barnförsäkringar erbjuder.
Redan från tionde graviditetsveckan kan du teckna
ett skydd, Gravid Bas, utan kostnad. Du kan välja
att utöka skyddet med Gravid Plus som bland annat
innehåller högre invaliditetsbelopp och ersättning
vid sjukhusvistelse.
När barnet föds börjar automatiskt skyddet i barnförsäkringen att gälla – utan hälsodeklaration.
Du kan välja att teckna högre invaliditetsbelopp
och en Diagnosförsäkring som ger ersättning vid
sjukdomar som cancer, hjärnhinneinflammation
och TBE.

Seniorförsäkring
Seniorförsäkringen är till för dig som inte längre kan
ha kvar din gruppförsäkring därför att du blir pensionär eller uppnår försäkringens slutålder. För att få
teckna seniorförsäkringen behöver du redan ha en
gällande försäkring hos Förenade Liv.
I försäkringen ingår en Livförsäkring och en
Olycksfallsförsäkring. Men om du enbart har haft
olycksfallsförsäkringen kan du inte teckna livförsäkringen. Du kan dessutom få en Diagnosförsäkring
som ger ett engångsbelopp om du skulle drabbas av
en specifik diagnos som till exempel cancer, stroke,
hjärnhinneinflammation eller hjärtinfarkt.
Livförsäkringen ger ett engångsbelopp till dödsboet
eller efterlevande och du kan själv välja vem som ska
få pengarna. Hur mycket pengar som betalas ut beror
på vilket försäkringsbelopp du har tecknat och hur
gammal du är.
Olycksfallsersättningen ger bland annat ersättning
vid invaliditet och kostnader för till exempel läkarvård, sjukhuskostnader, tandskador och skadade
personliga tillhörigheter som en följd av olycksfallet.

Gravidförsäkring från 0 kr per månad
Barnförsäkring från 96 kr per månad
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Ersättningsbelopp och priser
Här är en översikt på alla försäkringar med ersättningsbelopp och priser.
Olycksfallsförsäkring (för medförsäkrad)
Det här ingår alltid

Ersättning

Medicinsk invaliditet (upp till)*

Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan

Ekonomisk invaliditet (upp till)*

Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan

Läkekostnader

Ingår

Reskostnader

Ingår

Tandskadekostnader

Nödvändiga

Merkostnader (upp till)*

154 080 kr

Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel (upp till)*

85 600 kr

Sveda och verk

Ingår

Dödsfall på grund av olycksfall*

42 800 kr

Krisförsäkring

Ingår

Du väljer försäkringsbelopp

Pris per månad

Medicinsk invaliditet (upp till)*

Ekonomisk invaliditet (upp till)*

880 000 kr

880 000 kr

26 kr

1 760 000 kr

1 760 000 kr

39 kr

Sjukförsäkring (för medförsäkrad)
Det här ingår alltid

Ersättning

Ersättning vid sjukskrivning (upp till)

Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan

Du väljer försäkringsbelopp

Pris per månad

Månadslön

Ersättning från månad 4 i upp till 36 månader

-16 999 kr

900 kr per månad

27 kr

17 000 kr -

1 800 kr per månad

54 kr

Familjeskydd (för medlem och medförsäkrad)
Du väljer försäkringsbelopp

Pris per månad

Månadsersättning vid dödsfall*

Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan.

Du väljer försäkringsbelopp

Pris per månad

Månadsersättning vid dödsfall*

0 - 35 år

36 - 50 år

51 - 64 år

3666 kr/månad i 5 år

9 kr

18 kr

61 kr

7332 kr/månad i 5 år

18 kr

36 kr

122 kr

Livförsäkring (för medlem och medförsäkrad)
Det här ingår alltid

Ersättning

Dödsfallskapital

Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan

Förtidskapital

Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan

Barngruppliv

40 000 kr

Du väljer försäkringsbelopp

Pris per månad

Dödsfallskapital

Förtidskapital

200 000 kr

200 000 kr

55 kr

400 000 kr

200 000 kr

93 kr

400 000 kr

400 000 kr

113 kr

600 000 kr

200 000 kr

131 kr

600 000 kr

400 000 kr

151 kr

800 000 kr

400 000 kr

189 kr

*Ersättningen baseras på prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2012 är 44 000 kr.
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Gravid Bas
Det här ingår alltid

Ersättning

Medicinsk invaliditet vid olycksfall – för barnet

400 000 kr

Ersättning vid dödsfall – för barnet

10 000 kr

Krisförsäkring – samtalsstöd för föräldrar och syskon

10 behandlingar
Pris
0 kr

Gravid Plus
Det här ingår alltid

Ersättning

Medicinsk invaliditet vid olycksfall – för barnet

800 000 kr

Ersättning vid dödsfall – för barnet

20 000 kr

Ersättning vid dödsfall – vårdnadshavare

10 000 kr

Krisförsäkring – samtalsstöd för föräldrar och syskon

10 behandlingar

Ersättning vid särskilda diagnoser

80 000 kr

Ersättning vid sjukhusvistelse - mamma och/eller barn

200 kr/dag (max 360 dagar)

Vårdbidrag (upp till)

40 000 kr

Läke-, rese- och tandskadekostnader

ingår
Pris
985 kr/graviditet

Barnförsäkring
Det här ingår alltid

Ersättning

Medicinsk/ekonomisk invaliditet (upp till)

Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan

Sjukhusvistelse

200 kr/dag, (max 40 000kr/år i högst 3 år)

Rehabhjälpmedel (upp till)*

132 000 kr

Krisförsäkring – även för föräldrar och syskon (upp till)

10 behandlingstillfällen

Läke-, rese- och tandskadekostnader, skadade kläder
och glasögon samt vanprydande ärr

Ingår

Årlig kostnadsersättning

50 000 kr i högst 3 år

Ersättning vid dödsfall

50 000 kr

Du väljer försäkringsbelopp

Pris per månad

Medicinsk/ekonomisk invaliditet (upp till)

1 barn

2 barn

3 barn

4 barn

5 barn

6 barn

800 000 kr

96 kr

96 kr

96 kr

96 kr

96 kr

96 kr

7 barn
96 kr

1 200 000 kr

120 kr

144 kr

168 kr

192 kr

216 kr

240 kr

264 kr

1 600 000 kr

144 kr

192 kr

240 kr

288 kr

336 kr

384 kr

432 kr

2 000 000 kr

168 kr

240 kr

312 kr

384 kr

456 kr

528 kr

600 kr

2 400 000 kr

192 kr

288 kr

384 kr

480 kr

576 kr

672 kr

768 kr

Valbart tillägg 1

Pris per månad oavsett antal barn

Diagnosförsäkring, ersättning vid särskilda diagnoser
80 000 kr

28 kr

*Ersättningen baseras på prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2012 är 44 000 kr.
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Förenade Liv erbjuder gruppförsäkringar till individer genom de arbetsgivare och
organisationer som företräder dem. Vi utvecklar och erbjuder försäkringslösningar med
omtanke och ger snabb hjälp när den behövs som mest. Men omtanken stannar inte
där – vi arbetar aktivt för såväl bättre hälsa som mindre våld i samhället,
till exempel genom vårt engagemang mot våld. Läs mer på forenadeliv.se.

ngagemang
Läs om vårt e
eliv.se
d
a
n
e
r
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å
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mot våld
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Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
kundservice@forenadeliv.se

Kundtjänst:
Telefon: 08-700 40 80
Fax: 08-700 43 00

FL 1264 FLG-293 2012.01

Det här är en kortfattad information om försäkringarna. Särskilda hälsokrav gäller
för vissa försäkringar och skador ersätts alltid enligt villkor och försäkringsavtal.
Mer information hittar du på forenadeliv.se

