Finansförbundets
Studerandeförsäkringar

till riktiga studentpriser
Hemförsäkring
6 månader: 200 kr
Olycksfallsförsäkring
+ Händelseförsäkring:
30 kr/månad
Förköpsinformation
Det här är en kortfattad
beskrivning av försäk
ringen och information
som du har rätt att få
enligt lag.
Fullständiga villkor hittar
du på vår webbplats eller
ring vår Kundservice så
skickar vi dem.
Läs igenom och spara
denna information. Om
något skydd är extra
viktigt för dig, kontrollera
att det ingår i försäk
ringen.

I samarbete med
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Försäkringar för både dig och
ditt hem – med studeranderabatt!
När du flyttat hemifrån är friheten oslagbar. Bland alla
inredningsidéer, hemmafester och tvättider som pockar på
din uppmärksamhet, är det lätt att glömma bort något
viktigt: att skydda dig själv och dina prylar, om något skulle
hända. För dig som är studerandemedlem i Finansförbundet
har vi därför skapat prisvärda studerandeförsäkringar.
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Egen hemförsäkring
– 200 kr första halvåret

50 % rabatt
på självrisken!

Många unga som nyss flyttat
hemifrån tror att föräldrarnas
hemförsäkring gäller även för dem.
Visst vore det praktiskt. Och billigt.
Men tyvärr är det inte så. Därför är
det många studenter som får en
otrevlig överraskning.
Med vårt specialerbjudande*, får du
en egen hemförsäkring, för bara
200 kr för det första halvåret. Efter
det löper din försäkring vidare med
Finansförbundets medlemsrabatt.
Den innebär att du som medlem
alltid har minst 10% på hemförsäk
ringen. Samlar du fler försäkringar
hos oss så kan du få upp till 30%
rabatt på boendeförsäkringen och
20% på övriga försäkringar.
Som studerandemedlem i Finans
förbundet har du dessutom 50 %
rabatt på självrisken om du råkar ut
för en skada. Du betalar bara 750 kr
istället för 1 500 kr som är den
normala självrisken.

Varför hemförsäkring?
Alla de saker som du har i ditt hem,
från soffa och mobiltelefon till pc och
cd-skivor kallas på försäkringsspråk
för ”lösöre”. Finansförbundets
Studerandeförsäkring har ett lösörebelopp på upp till 200 000 kr i ersättning om dina saker skadas eller stjäls.

Hemförsäkring Hyresrätt
Hemförsäkring Hyresrätt ger en bra
säkerhet för dina ägodelar, både i
och utanför hemmet och gäller även
för hyrda och lånade saker. Du får
också ett personligt skydd som
omfattar exempelvis sjukdom under
resa, rättstvist och skadeståndskrav.
Hemförsäkring Bostadsrätt
Innehåller samma som Hemförsäk
ring Hyresrätt men även ett skydd för
din fasta egendom som du som bo
stadsrättsinehavare är ansvarig för,
till exempel vitvaror, badkar och golv.

Studentrabatt på
tilläggsförsäkringar
Med Finansförbundets Studerande
försäkring kan du utöka din hem
försäkring med följande tillägg
till studentpris:
Drulleförsäkring: 100 kr första
halvåret – En så kallad allriskför
säkring som till exempel ersätter
fickstöld, saker du råkar förstöra i
ditt hem eller om du tappar din
mobiltelefon i marken.
Utökad Reseförsäkring: 100 kr
första halvåret – Gäller för obegränsat
antal resor under perioden.
*Erbjudandet kan endast utnyttjas en gång
per person och inte om du redan har
hemförsäkring i Trygg-Hansa
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Olycksfallsförsäkring
+ Händelseförsäkring
När du är i skolan omfattas du normalt
av skolans försäkringar men hur trygg är
du på fritiden? Som studerandemedlem
i Finansförbundet kan du teckna en
förmånlig Olycksfallsförsäkring
inklusive Händelseförsäkring, för endast
30 kr/mån.
Olycksfallsförsäkringen ger dig
ersättning på upp till 324 500 kr om du
skulle få bestående fysiska men efter
ett olycksfall. Den ersätter också
kostnader som kan uppstå i samband
med ett olycksfall, exempelvis
läkemedel, tandskador, resor och
kristerapi.
Via Händelseförsäkringen betalar vi ut
ett engångsbelopp om du skulle få en
allvarlig sjukdom. Beloppet är 25 000 kr
och betalas ut direkt vid diagnos.
Mer detaljerad information fin ner du
på sidan 7.

Ny medlem – 3 månader
utan kostnad!
Som ny studerandemedlem i Finans
förbundet omfattas du kostnadsfritt av
Olycksfallsförsäkringen och Händelse
försäkringen i 3 månader. Sedan väljer
du själv om du vill fortsätta med
försäkringarna. Vill du inte fortsätta
med försäkringarna, avslutas de
automatiskt vid testperiodens slut.
Det går även bra att meddela oss via
Finansförbundets egen kundservice
hos Trygg-Hansa på 0771-111 653.
Lägger du till Sjukvård Olycksfall
så är även den premiefri under dessa
3 månader.

Så här tecknar du försäkringarna
Finansförbundets Studerandehemförsäkring kan bara tecknas på trygghansa.se/
finansstudent. Olycksfall- + Händelseförsäkring och Sjukvård Olycksfall tecknas via
Finansförbundets egen kundservice hos Trygg-Hansa på 0771-111 653.
Hit kan du också vända dig med alla frågor du har om försäkringar. Du kan också
få mer information om försäkringarna på finansforbundet.se eller trygghansa.se/
finansforbundet.
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Sjukvård Olycksfall
Som student är du ofta oförsäkrad – se till att du har
ett bra och prisvärt skydd.
Som studerandemedlem kan du också
teckna en sjukvårdsförsäkring som
gäller vid olycksfall. Med den är du
garanterad tillgång till planerad vård
inom ett rikstäckande privat vårdnät
verk, när du råkat ut för ett olycksfall
och exempelvis din husläkare behöver
remittera dig vidare. Det är ofta då du
riskerar att hamna i en kösituation.

Trygg-Hansas Vårdplanering ska alltid
kontaktas när du behöver privatvård. De
hjälper dig att snabbt få planerad
privatvård på dina villkor, efter att du
fått remiss från till exempel din
husläkare. Vårdplaneringen nås via
telefon vardagar kl 8–17. Du får först
kontakt med en skadereglerare som
sedan slussar dig vidare till sjuksköter
skan. Telefonnumret står på försäk
ringsbeskedet som skickas ut när
försäkringen börjar gälla..
Priset är endast 29 kr/månad.
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Studentförsäkringarna i korthet
Hemförsäkring

Olycksfallsförsäkring

50 % rabatt på självrisken för dig som
studentmedlem i Finansförbundet.
Försäkringen gäller inom Norden samt vid
resa utanför Norden i upp till 45 dagar.
Försäkringen omfattar alla som är
bosatta på adressen och som finns med
på försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller dygnet runt.
För vistelse utanför Sverige gäller
försäkringen högst 1 år.
• Försäkringsbelopp: 324 500 kr.

Försäkringen innehåller:
• Egendomsskydd upp till
200 000 kr
• Reseskydd
• Överfallsskydd
• Krisförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Rättsskydd

Försäkringen ersätter inte
(exempel):
•	Stöldbegärlig egendom som förvaras
i till exempel förråd, bil, din bakficka.
•	Skador som inträffar på resor under
arbete eller studier i Sverige.
•	Skadeståndskrav som du får som
ägare, förare eller brukare av
motordrivet fordon.
•	Tvister som har samband med arbete
eller upplösning av äktenskap.

Försäkringen ersätter:
•	Nedsatt funktionsförmåga
(medicinsk invaliditet)
• Läke-, tandskade- och resekostnader
• Merkostnader
• Kostnader för hjälpmedel
• Ärr
• Sveda och värk
• Dödsfall på grund av olycksfall
• Kristerapi

Försäkringen ersätter inte
(exempel):
• Privat läkar- eller tandvård.
•	Kostnader som kan ersättas på
annat håll, till exempel från kommun
eller landsting, enligt lag eller
kollektivavtal.
•	Tandskada på grund av tuggning
eller bitning.
•	Uppskjuten tandvård, tandimplantat
eller annan tandbehandling utan
godkännande av Trygg-Hansa.
•	Skada som inte krävt läkar
behandling.
• Förlorad arbetsinkomst.
• Sjukdom.
•	Skada om du utfört eller medverkat
till brottslig handling som enligt
svensk lag kan leda till fängelse.
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Händelseförsäkring

Sjukvård Olycksfall

Vid diagnos av följande sjukdomar och
sjukdomstillstånd betalar vi ut en
engångsersättning på 25 000 kr.

Försäkringen gäller dygnet runt för
planerad privatvård till följd av ett
olycksfall inom Sverige. Efter ett
olycksfall och remiss från läkare kan
försäkringen hjälpa till med följande:

• Alopecia (plötsligt totalt håravfall)
• Alzheimers sjukom
• Amyotrofisk lateral skleros (ALS)
• Anorexi och/eller bulimi
• Bechterews sjukdom
• Benign hjärntumör (godartad)
• Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
• Malign sjukdom (cancer)
• Multipel skleros (MS)
• Parkinsons sjukdom
•	Sjukdom orsakad av blod eller
plasmatransfusion
•	Systemisk lupus erythematosus
(SLE)

Försäkringen ersätter inte:
•	Vid andra sjukdomar och sjukdoms
tillstånd än de uppräknade.
•	Vid sjukdom eller sjukdomstillstånd
där symtom visat sig före
försäkringens begynnelsedag.
•	Vid sjukdom eller sjukdomstillstånd
som blir aktuell efter slutet av den
premiebetalningsperiod då den
försäkrade fyller 30 år.

•
•
•
•
•
•
•

Privat läkarvård
Annan privat behandling
Privat operation och sjukhusvård
Resor och logi
Eftervård
Hjälpmedel
Second opinion

Försäkringen ersätter inte
(exempel):
•	Skada som inträffat före tecknandet
av försäkringen.
•	Skada till följd av överansträngning,
ensidig rörelse eller förslitningsskada.
• Behandling av tänder.
•	Skada till följd av lagidrott i
organiserad form, exempelvis
korpidrott.
OBS! Olycksfalls- + Händelseförsäkring och
Sjukvård Olycksfall kan tecknas av dig som är
studerandemedlem mellan 18 och 30 år. Du
behöver inte fylla i någon hälsodeklaration.
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Bra att veta
Ångerrätt

Fullständiga villkor

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av
försäkring. Ångerfristen börjar räknas från
den dag du får hem försäkringsbeskedet. För
att utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss på
telefon 0771-111 653. Försäkringen sägs då upp
från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala
din försäkring så får du tillbaka den inbetalda
premien.

Det här är en kortfattad information om
Trygg-Hansas gruppförsäkringar. För fullständiga
försäkringsvillkor ta kontakt med din grupp
företrädare hos Finansförbundet, gå in på
trygghansa.se/villkor eller kontakta oss på
telefon 0771-111 653.

Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med ett beslut från oss kan du
begära prövning hos någon av de nämnder som
finns. Exempel på sådana är Trygg-Hansas Försäk
ringsnämnd och Allmänna reklamationsnämnden.
Fullständig information kring nämnderna och hur
du kommer i kontakt med dem hittar du i våra villkor
eller på trygghansa.se. Du kan också vända dig till
allmän domstol. Då kan du ha nytta av en försäkring
som innehåller rättsskydd. Du som har rättsskydd
hos oss kan få ersättning för dina ombudskostnader
vid tvist, även om Trygg-Hansa är motpart.

Försäkringsgivare, tillämplig lag och
tillsynsmyndigheter
Försäkringsgivare för sjuk- och olycksfallsdelarna
i denna föräskring är Codan Forsikring A/S genom
Trygg-Hansa Försäkring filial. Svensk lag tillämpas
på ditt avtal med oss. Danska Finanstilsynet är
tillsynsmyndighet, och vi står även under svenska
Finansinspektionens tillsyn. Du hittar Finansin
spektionens kontaktuppgifter på trygghansa.se.

Du kan också få upplysningar och vägledning i
försäkringsfrågor av:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel 08-22 58 00
Fax 08-24 88 91
konsumenternasforsakringsbyra.se

Fortsättningsförsäkring
Om du avslutar ditt medlemskap i Finansförbun
det eller om gruppavtalet upphör, har du som
försäkrad gruppmedlem rätt att inom 3 månader
teckna fortsättningsförsäkring utan ny hälso
prövning. Detta förutsatt att du har omfattats av
gruppförsäkringen under de senaste 6 månader
na. Särskilda regler finns angående fortsättnings
försäkring för medförsäkrad, exempelvis vid
skilsmässa.

Efterskydd
Om din gruppförsäkring upphör på grund av att du
inte längre uppfyller förutsättningarna enligt
gruppavtalet, gäller ett förlängt försäkringsskydd
under högst 3 månader. Detta förutsatt att du har
omfattats av gruppförsäkringen under de senaste
6 månaderna. Meningen med efterskyddet är att
du ska ha tid att ordna nytt försäkringsskydd till
exempel genom ny gruppförsäkring eller
fortsättningsförsäkring. Efterskyddet gäller även
för medförsäkrad under samma förutsättningar.
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Så behandlar vi dina personuppgifter

Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Personuppgifterna kan innehålla information om
din hälsa och fackliga tillhörighet. Vi behandlar dina
personuppgifter för att administrera din försäk
ring, till exempel för att kunna beräkna premier,
betala ut ersättning om du drabbas av en skada
samt göra analyser och beräkningar på statistiskt
material. Läs gärna hela vår ”Information om
behandling av personuppgifter” på

trygghansa.se/personuppgifter. Där kan du bland
annat se vilka uppgifter vi använder för vilka ändamål,
vilka parter vi delar dina uppgifter med och vilka
rättigheter du har gällande dina personuppgifter.
Om du inte har tillgång till internet kan du ringa vår
kundservice på 0771-111 110 för att få informationen.
Du är alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha hjälp. Skriv till
dpo@trygghansa.se.
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Priser Finansförbundets
studerandeförsäkringar
Hemförsäkring
– 200 kr första halvåret
Utökad Reseförsäkring
– 100 kr första halvåret
Drulleförsäkring
– 100 kr första halvåret
Utökad Bostadsrättsförsäkring
– 50 kr första halvåret
Olycksfalls- + Händelseförsäkring
– 30 kr/mån
Sjukvård Olycksfall – 29 kr/mån
Paketpris! Olycksfalls- + Händelse
försäkringoch Sjukvård Olycksfall
– 57 kr/mån

Fördelar –
Finansförbundets
Studerandeförsäkringar
•	Extra lågt välkomstpris i 6 månader,
efter det gäller Finansförbundets
medlemsrabatt.
•	50% rabatt på självrisken i
hemförsäkringen.
•	Olycksfalls- + Händelseförsäkring
i 3 månader utan kostnad. Därefter
endast 30 kr/mån.
•	Förmånlig sjukvårdsförsäkring
vid olycksfall för 29 kr/mån.
•	Paketpris för Olycksfall-, Händelseoch Sjukvård Olycksfall: 57 kr/mån.
Om du råkar ut för en skada eller har
frågor om försäkringar, ring vår
särskilda kundservice för
medlemmar i Finansförbundet på:
0771-111 653
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Vi ser till att du och din familj
blir rätt försäkrade. Om du råkar
ut för en skada eller har frågor
om försäkringar, ring vår särskilda
kundservice för medlemmar
i Finansförbundet på:
0771-111 653
Mer information om erbjudandena, priser och innehållet i
försäkringarna hittar du även på:

C01502 1812

trygghansa.se/
finansforbundet

