
Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre 
sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora på-
frestningar för ekonomin. Som försäkrad hos oss får 
du en tryggare ekonomisk tillvaro. Vi ger dig snabb 
hjälp vid en skada och eftersom många är försäkrade 
så delar fler på riskerna. Vilket innebär att du får för-
säkringar till låga priser och extra förmånliga villkor.

Gäller från 1 jan 2017 
Avtal 10116

MEDLEMSFÖRSÄKRING 
För dig i Brandmännens Riksförbund



Sjukvårdsförsäkring
Med ett enkelt telefonsamtal får du både rådgivning och 
snabb hjälp till sjukvård – var du än bor i landet. På så 
vis kan du undvika långa sjukvårdsköer, oavsett om det 
gäller operation, terapi eller rehab. Du har rätt till kon-
takt med anvisad läkare inom fyra helgfria dagar och om 
så krävs operation eller inskrivning på sjukhus inom 20 
helgfria dagar. Du kan även medförsäkra din make, maka 
eller sambo.

Livförsäkring
Med en livförsäkring kan du ge ekonomisk trygghet till 
dina närstående om du avlider. Ersättningen vid dödsfall 
betalas ut som ett engångsbelopp och ger de efterlevande 
tid att klara upp den nya ekonomiska situation som upp-
står vid ett dödsfall. 1 prisbasbelopp utbetalas till barns 
dödsbo, om barn som omfattas av barnskyddet avlider, 
före utgången av den månad då barnet fyller 18 år.

Du väljer själv vilken dödsfallsersättning du vill teckna 
och kan medförsäkra din make, maka eller sambo.

Förtidskapital
Om du drabbas av en sjukdom eller råkar ut för en olycka 
som gör dig arbetsoförmögen under en längre tid kan du 
få ett större engångsbelopp som bidrar till en tryggare 
ekonomisk tillvaro. Du väljer ersättningsbelopp och kan 
medförsäkra din make, maka eller sambo. 

Barnförsäkring
Med Barnförsäkringen kan du ge ditt barn en trygg start i 
livet. Försäkringen hjälper till vid olycksfall och sjukdom 
och gäller dygnet runt, oavsett vilken sport eller hobby 
ditt barn ägnar sig åt. Försäkringen kan tecknas innan 
barnet fyller 22 år och gäller till och med det kalenderår 
ditt barn fyller 25 år. Du kan välja att komplettera försäk-
ringen med högre invaliditetsersättning. 

Sjukdomar som inte ersätts: anorexi/bulimi, Tourettes 
syndrom eller liknande tillstånd, autism, Aspergers syn-
drom, ADHD, ADD, DAMP, MBD eller liknande till-
stånd, beteendestörningar, inlärningshinder, försenat tal 
och språkutveckling, psykomotorisk utvecklingsförsening 
eller utvecklingsstörning, psykiska sjukdomar.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Försäkringen lämnar ersättning både för sjukdom samt 
olycksfallsskada. Med sjukdom avses en av läkare konsta-
terad försämring av hälsotillståndet, fysiskt eller psykiskt, 
under försäkringstiden som inte är att betrakta som en 
olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses en kropps-
skada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, 
ofrivillig händelse. Händelsen skall vara oförutsedd och 
inträffa vid en tidpunkt och plats som är identifierbar. 
Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av 
förfrysning, värmeslag eller solsting, samt smitta till följd 
av fästingbett. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den 

Gruppförsäkringen erbjuds via ditt medlem-
skap, den är frivillig att teckna och du betalar den  
själv. I många fall uppfyller det grundläggande 
skyddet via lag och avtal inte de behov av försäk-
ringar som du kan ha. En personligt anpassad 
gruppförsäkring är ett kostnadseffektivt sätt att 
komplettera det skydd som samhället erbjuder 
– oavsett var i livet du befinner dig eller vilken 
livssituation du har. 

Som medlem har du möjlighet att teckna en fri-
villig gruppförsäkring som syftar till att förstärka 
ersättning vid exempelvis sjukdom och olycka. 
Vid dödsfall och invaliditet betalas engångs- 
summor ut via försäkringen. 

Du kan även medförsäkra din maka/make,  
sambo, registrerad partner, samt teckna barn- 
och ungdomsförsäkring för dina barn.

Vad är en frivillig 
GRUPPFÖRSÄKRING?
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dag den visar sig. Samband mellan kroppsskada och någon 
av de ovan angivna orsakerna till skadevållande ska anses 
föreligga om övervägande skäl talar för det.

Kritisksjukdom
Försäkringen täcker inte sjukdomar eller händelser som 
visat symtom före tecknandet av försäkringen eller inom 
de 3 första månaderna efter det att försäkringen trätt i 
kraft. Efter att det gått 3 månader (30 dagar för hjärt-
infarkt) från det att sjukdomen eller tillståndet blivit  
diagnostiserat, förutsatt att du som försäkrad är vid liv, 
betalar försäkringen ut ersättning. Skulle du som försäk-
rad avlida inom de ovan nämnda 3 månaderna (30 dagar 
för hjärtinfarkt) betalas ingen ersättning ut.
 

 

För flera sjukdomar och utförligare beskrivning av dessa 
ber vi dig ta del av de fullständiga gruppförsäkringsvillkor 
som finns hos din försäkringsförmedlare/ kontaktperson 
eller Nordeuropa Försäkring.

Nordeuropa Försäkring

• Alzheimers sjukdom

• Aorta operation

• Blindhet

• Brännskador

• Cancer

• Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

• Dövhet

• Förlamning

• Förlust av arm eller ben

• HIV/AIDS från blodtransfusion 
 eller behandling

• HIV/AIDS smitta i samband 
 med yrkesutövning

• Hjärtinfarkt

• Hjärtats kranskärl och operation

• Hjärtklaffs operation

• Koma

• Motorneuronsyndrom

Exempel på sjukdomar 
som försäkringen omfattar:

Olycksfallsförsäkring   
för medförsäkrad 
En olycka kan ske när som helst och att stå utan ett skydd 
kan bli dyrt. Med vår Olycksfallsförsäkring kan du, utan 
självrisk, få ersättning för kostnader som uppstår i sam-
band 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 anhö-
rigs död, 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.

Sjukinkomstförsäkring  
för medförsäkrad
Med en sjukinkomstförsäkring kan du skydda din ekono-
mi 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 skatte- 
fritt och utbetalas månadsvis. Hur mycket du får beror 
på vilket försäkringsbelopp du tecknat och vilken grad 
av arbetsoförmåga du har. För dig som medlem får du 
kontakta BRF för tecknade av olycksfallsförsäkring och 
sjukinkomstförsäkring.



Ersättningsbelopp och priser
Här är en översikt på alla försäkringar med ersättningsbelopp och priser.
Ersättningen baseras på prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp för 2017 är 44 800 kronor. 
Premien är årsbaserad.

 Livförsäkring med barnskydd 1-50 prisbasbelopp

Årspremie/prisbasbelopp:                16 – 39 år     40 – 54 år     55 – 65 år

 27 kr 67 kr 196 kr

Förtidskapital 1-50 prisbasbelopp

Årspremie/prisbasbelopp: 16 – 39 år      40 – 54 år     55 – 62 år

 39 kr 64 kr 60 kr

Sjuk- och olycksfallsförsäkring 
Årspremie:                                       16 – 39 år 40 – 54 år      55 – 65 år

Invaliditetsbelopp 20 pbb 1006 kr 1336 kr 2077 kr
Invaliditetsbelopp 30 pbb 1510 kr 2001 kr 3116 kr
Invaliditetsbelopp 40 pbb 2013 kr 2669 kr 4155 kr
Invaliditetsbelopp 50 pbb 2516 kr 3337 kr  5193 kr
OBS! Det sammanlagda beloppet för olycksfallsförsäkring 
och Sjuk- olycksfallsförsäkring får aldrig överstiga 50 prisbasbelopp.

Olycksfallsförsäkring 
Årspremie:                                   16 – 65 år

Invaliditetsbelopp 20 pbb        462 kr
Invaliditetsbelopp 30 pbb   693 kr
Invaliditetsbelopp 40 pbb  924 kr
Invaliditetsbelopp 50 pbb  1156 kr
OBS! Det sammanlagda beloppet för olycksfallsförsäkring 
och Sjuk- olycksfallsförsäkring får aldrig överstiga 50 prisbasbelopp.

Sjukinkomstförsäkring endast för medförsäkrad 
Lön	 Ersättning/mån	 Årspremie:	16 – 39 år 40 – 54 år 55 – 65 år

–14 999 kr 700 kr 245 kr 455 kr   693 kr
15 000 – 26 999 kr 1400 kr 490 kr 910 kr 1386 kr
27 000 – 39 999 kr 2100 kr 735 kr  1365 kr  2079 kr
40 000 kr –  2800 kr  980 kr  1820 kr  2772 kr
Ersättning efter 90 dagars karens. Utbetalning högst 36 månader.
OBS! Kan inte tecknas separat utan endast tillsammans med någon annan produkt.

*Barn- & Ungdomsförsäkring Avser alla barn upp tom 25 år

Årspremie: Oavsett antal barn

Invaliditetsbelopp 30 pbb  1549 kr
Invaliditetsbelopp 40 pbb   2065 kr
Invaliditetsbelopp 50 pbb  2582 kr

Nordeuropa Försäkring



Sjukvårdsförsäkring Nytecknas före 66 års ålder.

Årspremie: 16 – 65 år

Självrisk 750 kr         5 356 kr
Självrisk 1 500 kr          3 824 kr 
Remiss                          3 824 kr 

*Sjukvårdsförsäkring barn  Alla barn upp tom 21 år

Årspremie:	 0	–	21	år

Självrisk 750 kr 2 661 kr
Självrisk 1 500 kr 1 479 kr
  
Kritisk Sjukdom 1-30 prisbasbelopp.(Utökad hälsodeklaration krävs – rekvireras separat)

Årspremie/prisbasbelopp:	 16	–	39	år	 40	–	54	år	 55	–	62	år

 136 kr 365 kr 536 kr
 
*Kan endast tecknas om Gruppmedlem/Försäkrad har gällande försäkring i Nordeuropa Försäkring

Nordeuropa Försäkring



Nordeuropa Försäkring AB, Karlavägen 53, Box 56044, 102 17 Stockholm, Tel 08-410 532 00, nordeuropa.se

Nordeuropa Försäkring erbjuder gruppförsäkringar 
och anpassade personriskförsäkringar med ett brett 
utbud av personförsäkringar som ger en trygg och 
genomtänkt försäkringsplattform. Försäkringar som 
tecknas som grupp av ditt företag eller organisation. 
Särskilda hälsokrav gäller för vissa försäkringar och 
skador ersätts alltid enligt villkor och försäkringsavtal. 
Läs mer på nordeuropa.se.


