Trygg Brandman
Ibland händer det vi inte vill ska hända, med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du
skulle drabbas av en särskild diagnos eller bli långvarig sjuk.

Trygg Brandman – Sjukförsäkring och Diagnosförsäkring
Sjukförsäkring (Trygg Brandman)
Sjukförsäkringen kan ge rätt till ersättning om den du drabbas av arbetsoförmåga på grund av
sjukdom, olycksfallsskada eller graviditet och inte kan arbeta som brandman. Karenstiden är 30
dagar. Vid förlust av hela arbetsförmågan utbetalas ersättningsbeloppet, 1 500 SEK per månad,
fortlöpande, i efterskott. Maximal ersättningstid är 12 månader
Diagnosförsäkring (Trygg Brandman)
Diagnosförskringen utbetalas som ett engångsbelopp om du under försäkringstiden diagnostiseras
av en särskild diagnos som till exempel hjärtinfarkt eller cancer. Försäkringsbeloppet, 35 000kr är
skattefritt, ersättning kan ges för tre olika diagnoser – förutsatt att det är vid olika tillfällen.
Trygg Brandman
Sjukförsäkring – ersättning vid hel arbetsoförmåga – 1 500kr per månad i upp till 12 månader
Diagnosförsäkring – ersättning vid särskild diagnos – 35 000kr
Premie/månad för Trygg Brandman 67 kr

Tilläggsförsäkringar – Livförsäkring och Olycksfallsförsäkring
Livförsäkring med barnskydd
Med Livförsäkringen skapar du en ekonomisk trygghet för dina nära om det otänkbara skulle hända
dig. Avlider du som försäkrad utbetalas ett livförsäkringsbelopp till förmånstagaren i form av ett
engångsbelopp, skattefritt. Försäkringen innehåller även ett skydd om arvsberättigade barn skulle
avlida före 18 års ålder, ett så kallat barnskydd.
Livförsäkring med barnskydd
Försäkringsbelopp - 6 pbb
Premie/månad 47 kr

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringen ger en ökad ekonomisk trygghet om olyckan är framme.
Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, under såväl arbetstid som fritid.
Med vår olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga läke- tandskaderese- rehabiliterings- och merkostnader som kan uppkomma till följd av ett olycksfall.
Försäkringen innehåller även ersätter vid medicinsk och ekonomisk invaliditet, krishjälp,
sjukskrivning samt missprydande ärr. Vid medicinsk invaliditet som över 50% ökar
försäkringsbeloppet till det dubbla, 20 respektive 40 pbb.

Olycksfallsförsäkring
Försäkringsbelopp - 10 pbb eller 20 pbb
Premie/månad 31 kr eller 47 kr

