
 

Nyheter i dina försäkringar inför 2017! 
Byte av försäkringsgivare 
Från årsskiftet byter vi försäkringsgivare för Brandmännens Riksförbunds medlemsförsäkringar. 
Som ett led i att Folksam som ägare av Förenade Liv, tagit ett beslut att lägga ned Förenade Liv 
2018/2019, har vi föregått förändringarna och passat på att se över försäkringarna för att hitta den 
optimala försäkringslösningen för BRFs medlemmar. 
Brandmännens Riksförbunds försäkringsförmedlare Söderberg & Partners har via Nordeuropa 
Försäkring upphandlat försäkringsgivare på den internationella marknaden. Se mer i villkoren på 
BRFs hemsida. 
Premie och villkor 2017 
Vi har i upphandlingen anpassat behovet för BRFs medlemmar och även utökat de val som finns i 
gruppförsäkringen. Några försäkringsmoment görs om och vissa produkter kommer att få 
förändringar i premier och villkor för att anpassas efter marknaden.  
Konvertering av dina försäkringar 
Dina nuvarande försäkringar flyttas över till närmaste högre försäkringsbelopp. Detta kan, i 
olycksfallsförsäkringen som medförsäkrad kan teckna, innebära en justerad premie mot den 
försäkring du hade innan. Det innebär även en bättre försäkring då den nya olycksfallsförsäkringen 
inte kräver 50% invaliditet för det högsta försäkringsbeloppet och den har inte heller någon 
åldersavtrappning vid invaliditet.   
Dock förutsätter detta att du vid överflyttningen är Fullt arbetsför* (inga hälsokrav krävs på 
olycksfallsförsäkring) 
Om du inte vill ändra dina försäkringar kontakta Stefan Ehn på Söderberg & Partners. 
Fullt arbetsför 
Är du idag inte fullt arbetsför* och/eller har en pågående skada på dina befintliga försäkringar ska 
du söka fortsättningsförsäkring hos Förenade Liv.  
Ring Förenade Livs kundtjänst: 08-700 40 80 
Autogiro 
Vid byte av försäkringsgivare kan tyvärr inte befintliga autogiromedgivande följa med. Du hittar ett 
nytt autogiromeddelande på BRFs hemsida www.brandfacket.se/forsakringar. 
Förmånstagare 
I livförsäkringen ingår ett kapitalbelopp som utfaller vid dödsfall. Beloppet utbetalas enligt det 
generella förmånstagarförordnande som beskrivs nedan. 
 
Till gruppmedlems försäkring: 

 Make/maka, registrerad partner eller sambo  Gruppmedlemmens arvingar 



  
Till medförsäkrads försäkring: 

 Make/maka, registrerad partner eller sambo  Medförsäkrades arvingar  
Ett eventuellt tidigare inlämnat Särskilt Förmånstagarförordnande till Förenade Liv upphör att 
gälla 2017-01-01. Om du inte vill att det generella förordnandet ska gälla behöver du kontakta 
Söderberg & Partners för upprättande av ett nytt Särskilt Förmånstagarförordnande. 
Förändringar i dina försäkringar 
Nedan ser du en kort beskrivning av de större förändringar som sker i försäkringarna. För att se 
mer om vad din nya försäkring gäller för, se villkoren som finns att hämta på BRFs hemsida 
www.brandfacket.se/forsakringar. 
Livförsäkring - Avtrappningen på dödsfallsbeloppet tas bort. 
Familjeskydd - Tas bort. I konverteringen sker en omräkning till livförsäkring.   
Förtidskapital - Försäkringen upphör när du fyller 62 år. 
Sjukförsäkring - Byter namn till sjukinkomstförsäkring. 
Olycksfallsförsäkring - Avtrappningen på försäkringsbeloppen tas bort. Vi tar också bort kravet 
på 50 % invaliditet för få sin invaliditet bedömd mot det högre försäkringsbeloppet. Sveda och värk 
byts ut till ersättning vid sjukskrivning. 
Barnförsäkring - Ersättningar för psykiska sjukdomar tas bort. Sjukhusvistelseersättning läggs till. 
 
Du har också från årsskiftet möjlighet att utöka ditt försäkringsskydd med högre belopp eller nya 
produkter. Se mer på BRFs hemsida www.brandfacket.se/forsakringar. 
Om du är osäker på vilka försäkringar du har, se bifogat försäkringsbesked. 
Vid frågor; 
Se www.brandfacket.se/forsakringar  eller kontakta Stefan Ehn på Söderberg & Partners: 
Telefon: 026-614100 
brandman@soderbergpartners.se    
*För att du som försäkrad ska anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete, och du får inte till någon del vara 
sjukskriven, beviljats sjuklön, aktivitetsersättning, sjuk- eller rehabiliteringspenning, tidsbegränsad eller varaktig sjukersättning eller 
liknande ersättning pga arbetsoförmåga. Du får inte heller ha pågående eller vilande arbetsskadelivränta eller lönebidragsanställning. 
 


