Gäller från 1 jan 2021
Avtal 10116

MEDLEMSFÖRSÄKRING
För dig i Brandmännens Riksförbund

Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre
sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar 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 försäkringar till låga priser och extra förmånliga villkor.

Vad är en frivillig

GRUPPFÖRSÄKRING?
Gruppförsäkringen erbjuds via ditt medlemskap, 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 försäkringar 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 frivillig gruppförsäkring som syftar till att förstärka
ersättning vid exempelvis sjukdom och olycka.
Vid dödsfall och invaliditet betalas engångssummor ut via försäkringen.

Sjukvårdsförsäkring

Barnförsäkring

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 kontakt 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.

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 försäkringen med högre invaliditetsersättning.

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 uppstår 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.

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

Sjukdomar som inte ersätts: anorexi/bulimi, Tourettes
syndrom eller liknande tillstånd, autism, Aspergers syndrom, ADHD, ADD, DAMP, MBD eller liknande tillstånd, 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 konstaterad försämring av hälsotillståndet, fysiskt eller psykiskt,
under försäkringstiden som inte är att betrakta som en
olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig,
ofrivillig händelse. Händelsen skall vara oförutsedd och
inträffa v id e n t idpunkt o ch p lats s om ä r i dentifierbar.
Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av
förfrysning, värmeslag eller solsting, samt smitta till följd
av fästingbett. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den

Nordeuropa Liv & Hälsa AB

NordeuropaLiv &Hälsa 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.
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