Trygga försäkringar
för dig som är medlem i Finansförbundet

I samarbete med
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Försäkringar för hela familjen
– till medlemspris
Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och
Trygg-Hansa kan du som är medlem i Finansförbundet teckna
trygga försäkringar.
Finansförbundets förmånliga försäkringar tryggar dig och
din familj vid oförutsedda händelser. Via Trygg-Hansa kan du
också få rådgivning och en genomgång av ditt försäkringsbehov,
så att du blir rätt försäkrad. Om något skulle hända kan skadan
oftast regleras direkt över telefon. I den här broschyren
presenterar vi försäkringarna kort.
Mer information hittar du på www.trygghansa.se/finansforbundet.
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Ny medlem i Finansförbundet?
Då har vi ett par trevliga överraskningar till dig!

Vi bjuder på tre försäkringar

Förmånligt välkomstpaket

Först vill vi passa på att önska dig varmt
välkommen. För att du ska trivas extra
bra vill vi bjuda dig på tre försäkringar:
Olycksfallsförsäkring, Händelseförsäkring och Livförsäkring, som alla
ingår i Finansförbundets gruppför
säkring. Du har dem helt premiefritt i tre
månader. Även eventuella tillägg, höjning
av belopp eller tecknande av flera
försäkringar som du gör, är premiefria
under denna period. För att ta del av
erbjudandet ska du vara fullt arbetsför.
Om du inte är det omfattas du bara av
Olycksfallsförsäkringen.

Som nybliven medlem kan du dessutom
teckna ett omfattande Hem- eller Villapaket i 6 månader, till ett förmånligt
välkomstpris:
•	Hempaketet för dig som bor i
hyresrätt innehåller Hemförsäkring
Hyresrätt och Drulleförsäkring. För
dig som bor i bostadsrätt innehåller
hempaketet Hemförsäkring
Bostadsrätt, Drulleförsäkring och
Utökad Bostadsrättsförsäkring.

Efter introduktionsperioden förnyas
försäkringarna automatiskt, med
Finansförbundets förmånliga premier.
Vill du inte fortsätta med försäkringarna
kan du bortse från inbetalningen, så
upphör skyddet. Du kan också höra av
dig till Finansförbundets kundservice
hos Trygg-Hansa, på 0771-111 653.

•	Villapaketet innehåller: Hemförsäkring
Villa, Utökad Byggnadsförsäkring,
Drulleförsäkring samt Utökad
Reseförsäkring. Förutom det som
nämns i Hemförsäkringen, så ingår
ett skydd för själva huset och tomten
det står på.

Pris för dig som bor i hyresrätt: 500 kr
Pris för dig som bor i bostadsrätt:
600 kr

Pris 6 månader: 1 550 kr
Om ditt hem redan är försäkrat hos oss
kan du inte ta del av det här erbjudandet.
Vill du veta mer? Hör av dig till
Finansförbundets kundservice hos
Trygg-Hansa, på 0771-111 653.
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Finansförbundets sakförsäkringar
tryggar dig själv, ditt hem och alla dina saker

Trygg-Hansas förmånliga sakförsäkringar hjälper dig att sova gott
om natten. För att öka skyddet ytterligare kan du bygga på med
tilläggsförsäkringar. Om du skulle råka ut för något kan vi oftast
reglera skadan direkt över telefon. Dessutom är självriskerna låga.

Rabatt på försäkringar
Tack vare ditt medlemsskap i Finans
förbundet får du minst 10 % rabatt på
din boendeförsäkring. Tecknar du andra
sakförsäkringar hos oss (bil, fritidshus
med flera) kan du få upp till 20 % rabatt
på dessa och alltså upp till 30 % rabatt
på boendet. Finansförbundets
medlemsrabatter hos Trygg-Hansa
gäller alla i ditt hushåll.

Premiebefrielse om du
skulle bli arbetslös
Skulle du bli ofrivilligt arbetslös i mer än
sex månader betalar vi din premie för
Hem- och/eller Bilförsäkring i högst ett
år med max 15 000 kr – förutsatt att du:
• sagts upp på grund av arbetsbrist
•	erhållit rätt till arbetslöshets
ersättning under 6 månader
•	haft hem- och/eller bilförsäkringen
sedan 12 månader i Trygg-Hansa.

Hemförsäkring
Trygg-Hansas hemförsäkring 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,
rättstvister och skadeståndskrav.
Du kan även komplettera skyddet med
tilläggsförsäkringen Drulleförsäkring.

Hemförsäkring Bostadsrätt
Innehåller förutom en hemförsäkring
även ett skydd för den fasta egendomen
som du som bostadsrättsinnehavare är
underhållsskyldig för. Du kan komplettera
ditt skydd med tilläggsförsäkringarna
Drulleförsäkring och Utökad Bostadsrättsförsäkring.

Fritidshusförsäkring
Fritidshus är för många en oas och
stället dit man åker för att koppla av
och ha det bra. Eftersom fritidshuset
lämnas utan tillsyn under långa perioder,
ökar givetvis risken för inbrott.
I Trygg-Hansas Fritidshusförsäkring
ingår både dina byggnader, sakerna du
har i dem och tomtmarken. Försäkringen
gäller även för sanering av skadedjur.
Du kan komplettera skyddet med
tilläggsförsäkringarna Utökad Byggnadsförsäkring samt Drulleförsäkring.
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Hemförsäkring Villa
I Hemförsäkring Villa ingår allt som
finns med i den vanliga Hemförsäkringen, plus skydd för själva huset och
tomten det står på. Du kan även
komplettera skyddet med tilläggsförsäkringarna Drulleförsäkring och
Utökad Byggnadsförsäkring.

Tilläggsförsäkringar
Utökad Byggnads-/
Bostadsrättsförsäkring
Ett utökat skydd för byggnad,
bostadsrätt och tomtmark.
Drulleförsäkring
Drulleförsäkring är en så kallad
allriskförsäkring. Det innebär att den
ersätter vanliga ”vardagsolyckor”.
Utökad Reseförsäkring
Utökad Reseförsäkring gäller för ett
obegränsat antal resor hela året.

Utökad Hemelektronikförsäkring
Är ett bra tillägg för din hemelektronik.
Den sänker din grundsjälvrisk till 500 kr
och ger förmånligare värderingsregler
för din stationära hemelektronik. Skadekostnaden måste dock uppgå till lägst
grundsjälvrisken.

Bilförsäkring – alltid minst
10 % medlemsrabatt
Som medlem i Finansförbundet får du
vår bästa bilförsäkring med 10 procents
rabatt och hela 20 procent rabatt första
året. Vår Bilförsäkring stor är topprankad
av Konsumenternas försäkringsbyrå och
ger dig många extra fördelar. Om bilen
totalskadas eller stjäls de två första
åren ersätter vi dig med en helt ny bil. Du
får snabbare vård efter en trafikolycka,
hyrbil när din egen står stilla, drulle och
lägre självrisker! Läs mer på trygghansa.
se/finansförbundet.

Moped och EU-moped
Vår helförsäkring ger dig ersättning
både vid en eventuell trafikolycka och
vid skadegörelse. Om tjuven skulle vara
framme gäller försäkringen både
moped, utrustning och tillbehör.

MC
För din ögonsten har vi tagit fram en
riktigt bra försäkring, som skyddar både
när du kör och när hojen förvaras. Om du
skulle få motortrubbel längs vägen
hämtar vi hojen och kör den till
verkstaden..
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Förköpsinformation
Finansförbundets gruppförsäkring
Förköpsinformation
Det här är en kortfattad
beskrivning av försäkringen 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 försäkringen.

Finansförbundets gruppförsäkringar ger dig och din familj extra
skydd och stöd vid oförutsedda händelser som sjukdom, olycksfall,
arbetslöshet eller dödsfall. Du väljer själv vilka du vill teckna,
beroende på din familjesituation.

Vem kan teckna
gruppförsäkring?
Försäkringarna kan tecknas av dig som
är medlem i Finansförbundet samt din
make/maka, registrerade partner eller
sambo. Du kan även teckna Barn
försäkring. Sjukförsäkringen kan bara
tecknas av dig som är medlem.

Olycksfallsförsäkring
Förutom de rent fysiska och psykiska
följderna, kan en olycka ställa till stor
skada för din ekonomi. Då kan det
kännas tryggt att ha en bra olycksfallsförsäkring som gäller både på arbetstid
och när du är ledig.
Försäkringen ersätter
• medicinsk invaliditet
• ekonomisk invaliditet
• läke-, tandskade- och resekostnader
• merkostnader
• kostnader för hjälpmedel
• ärr
• sveda och värk
• dödsfall på grund av olycksfall
•	kristerapi (även på grund av skada
tillfogad av familjemedlem).
Försäkringen ersätter inte
•	privat läkar- eller tandvård
•	kostnader som kan ersättas från annat
håll, exempelvis kommun eller lands-

ting, 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 läkarbehandling
•	kristerapi för skada orsakad av en
familjemedlem eller av händelse i
arbetet
•	förlorad arbetsinkomst
• sjukdom
•	skada om du utfört eller medverkat
till brottslig handling som enligt
svensk lag kan leda till fängelse.
Som ny medlem får du försäkringen
utan kostnad i tre månader.

Händelseförsäkring

Försäkringen ger ekonomiskt stöd om
du skulle drabbas av en allvarlig
sjukdom. Efter fastställd diagnos
betalas ett engångsbelopp ut.
Med åldern sker en viss avtrappning.
Det innebär att försäkringsbeloppet
sänks till 75 procent av det ursprungliga
beloppet från det år du fyller 50 år.
Försäkringen ersätter
Vid diagnostisering av något av följande
sjukdomstillstånd betalas valt
engångsbelopp ut:
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• akut hjärtinfarkt
• allvarlig sjukdom som kräver 		
organtransplantation
• alopeci, plötsligt totalt håravfall
• Alzheimers sjukdom
• amyotrofisk lateral skleros, ALS
• anorexi och/eller bulemi, ätstörningar
• aortaaneurysm, kroppspulsåderbråck
• Bechterews sjukdom, inflammatorisk
sjukdom
• benign hjärntumör, godartad tumör
• hjärtklaffsjukdom som kräver 		
operation
• kronisk inflammatorisk tarmsjukdom,
ulcerös colit, Crohns sjukdom
• malign sjukdom, cancer
• multipel skleros, MS
• muskeldystrofi, muskelsjukdom
• njursjukdom som kräver dialys
• Parkinsons sjukdom, neurologisk
sjukdom
• primärt Sjögrens syndrom, reumatisk
systemsjukdom
• sjukdom orsakad av blod- eller
plasmatransfusion
• stroke, hjärninfarkt och hjärnblödning
• systemisk lupus erythematosus, SLE,
reumatisk systemsjukdom.
Försäkringen ersätter inte
• andra sjukdomar och sjukdomstillstånd än de uppräknade
• sjukdom som blivit aktuell eller visat
symtom innan försäkringen tecknats.
Som ny medlem får du försäkringen
utan kostnad i tre månader.

Livförsäkring
Ett oväntat dödsfall kan ge upphov till
akuta ekonomiska problem för den
familj som drabbas, vid sidan av sorgen
och saknaden. Därför kan det vara klokt
att skaffa sig extra trygghet i form av
en bra livförsäkring. Om du skulle avlida

ger den en engångsersättning till de
efterlevande.
Försäkringen ersätter
•	om du avlider – med det försäkringsbelopp du valt
•	om du efterlämnar barn under 18 år
– med 100 000 kr till varje sådant
arvsberättigat barn
•	om ditt barn avlider, från graviditetsvecka 23 fram till och med 20 års
ålder – med 50 000 kr.
Försäkringen ersätter inte
•	barntillägg vid dödsfall efter
12 månaders utlandsvistelse (kan ingå
under vissa förutsättningar om du är i
utlandstjänst – för mer information
kontakta Kundservice).
Som ny medlem får du försäkringen
utan kostnad i tre månader.

Sjukvårdsförsäkring

Vi vill erbjuda dig den bästa vården och
väljer därför tillsammans med läkare
noggrant ut vilka vårdgivare vi samarbetar
med. Finns det medicinska skäl kan det
innebära att vi hänvisar dig till en vårdgivare på annan ort, för att säkerställa att
du får rätt vård. Vården bekostas helt av
försäkringen utöver självrisken för det
första privata läkarbesöket.
När du behöver planerad vård eller råd i
medicinska frågor, t ex tips om egenvårdsåtgärder, vänder du dig till våra sjuksköterskor på Vårdplaneringen. Om behov
uppstår har de också möjlighet att
konsultera läkare. Rådgivningen är öppen
dygnet runt,alla dagar och planering av
vård sker vardagar 7–17.
Du kan få digital kontakt med Vårdplaneringen via en app i mobil eller surfplatta
alternativt via trygghansa.se. Du kan
också välja att ringa för att prata med en
sjuksköterska.
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I varje ärende ber Vårdplaneringen dig
om en fullmakt, för att få begära in, ta
del av och förmedla uppgifter från olika
vårdgivare. Fullmakten är ett krav enligt
svensk lag och kan lämnas digitalt via
BankID. Vårdplaneringens arbete kan då
komma i gång och löpa på utan onödiga
väntetider för dig.
I vissa fall när Vårdplaneringen bedömer
det som lämpligt kommer du att
hänvisas till e-vård som passar mycket
bra för vissa symtom. Sjuksköterskan
ger dig då tillgång till en mobilapp där du
får kontakt med en läkare. Vid behov är
det även lätt att skicka bilder och ha
videosamtal. Du måste alltså inte alltid
åka till läkaren för att få den hjälp som
behövs. För e-vårdstjänsten betalar du
ingen självrisk. Om e-vårdsläkaren
behöver remittera dig vidare till
undersökning eller ett besök hos en
privat vårdgivare får du en faktura med
gällande självriskbelopp.
Försäkringen ersätter
• privat vård
• eftervård
• hjälpmedel
• kristerapi
• resor och logi
• second opinion.
Så länge försäkringspremien är betald

gäller obegränsad ansvarstid. Från den
dag premiebetalningen upphör
begränsas ansvarstiden till 1 år från
försäkringsfallet under förutsättning
att ingen ny sjukvårdsförsäkring
tecknats hos annan försäkringsgivare.
För kroniska sjukdomar finns det en
begränsning i försäkringsskyddet, läs
mer under Försäkringen ersätter inte.
Om premiefri prövotid (så kallat
förskydd) gäller, upphör ansvarstiden
om premien inte betalas när förskyddet
går ut.
Vårdgaranti
Om vi inte kan erbjuda kontakt med
specialistläkare inom 6 arbetsdagar
eller tid till operation inom 14 arbetsdagar, får du 1500 kr per dag i kompensation i maximalt 30 dagar. Vårdgarantin
till operation gäller från det att
Vårdplaneringen fått nödvändig
medicinsk dokumentation. Vårdgarantin
till specialistläkare avser den första
kontakten i ett ärende och gäller inte
om du vid överenskommelse med
Vårdplaneringen själv ska boka in tiden.
Försäkringen ersätter inte
•	vissa sjukdomar som debuterar under
de första 2 åren av försäkringstiden
– (se Viktigt om gruppförsäkring)
•	sjukdom som visat symtom, eller
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olycksfallsskada som inträffat före
tecknandet av försäkringen och som
finns nedtecknad i patientjournal
•	behandling av tänder
•	behandling av kroniska sjukdomar.
Med behandling av kronisk sjukdom
menas behandling som enligt
medicinsk erfarenhet inte förväntas
kunna bota eller väsentligt och
varaktigt kunna förbättra den
försäkrades tillstånd. Dock ingår
behandling fram till dess att en
sjukdom eller skada blir diagnostiserad som kronisk.
•	anmälningspliktig sjukdom som finns
reglerad i lag eller följder av sådan
sjukdom – undantaget gäller endast
för privat vård.
•	försämring av hälsotillståndet som
beror på missbruk av alkohol,
narkotiska medel, andra berusningsmedel, sömnmedel, dopingpreparat
eller andra läkemedel
•	kosmetiska behandlingar och
operationer som inte är en följd av
ersättningsberättigad sjukdom eller
olycksfallsskada
•	kontroll och behandling med
anledning av graviditet, förlossning,
abort eller sterilisering
•	fertilitetsutredning och behandling
av infertilitet
•	utredning och behandling av
neuropsykiatrisk störning
(t.ex. ADHD, autism)
•	glasögon, linser eller operativa
ingrepp inklusive laserkirurgi, i syfte
att korrigera brytningsfel
•	skada om du utfört eller medverkat
till brottslig handling som enligt
svensk lag kan leda till fängelse.

Sjukförsäkring
Om du sjukskrivs under en längre period
får du en ekonomisk ersättning från
Försäkringskassan. Men det är inte
alltid den är tillräcklig. Genom
Sjukförsäkringen kan du få ett
skattefritt extrabelopp varje månad,
utöver den vanliga sjukpenningen.
Sjukförsäkringen kan bara tecknas av
medlemmar i Finansförbundet.
Försäkringen ersätter
•	om du blir sjukskriven till minst 25 %,
efter 90 dagars karens. Längsta
ersättningstid är 36 månader. Har du
fått ersättning för hela maxperioden
på 36 månader, men varit fullt
arbetsför i minst 12 månader, har du
rätt till en ny ersättningsperiod om
du blir sjuk på nytt.
Försäkringen ersätter inte
•	vissa sjukdomar som debuterar under
de första 2 åren av försäkringstiden
– (se Viktigt om gruppförsäkring)
•	med ett högre belopp än inkomst
förlusten efter skatt
•	sjukdom om du varit utomlands
längre än 12 månader.

Sjukkapital
Om du blir långvarigt sjukskriven till
minst 50 % kan den ekonomiska
kompensationen från Sjukkapital
komma väl till pass. Ersättningen
betalas ut i form av två kapitalbelopp.
Försäkringen ersätter
Kapitalbelopp 1
Med 15 % av valt försäkringsbelopp
om du blir arbetsoförmögen till minst
50 %, under minst 18 månader,
inom en sammanhängande period
av 24 månader.
Kapitalbelopp 2
Med hela eller delar av återstoden av
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valt försäkringsbelopp med avdrag för
utbetalt Kapitalbelopp 1, om du blir
arbetsoförmögen till minst 50 %, under
minst 30 månader, inom en sammanhängande period av 36 månader. Detta
under förutsättning att arbetsoförmågan bedöms som varaktig och att alla
möjligheter till rehabilitering är prövade.
Försäkringen gäller till och med den
månad du fyller 62 år. Med åldern sker
en viss avtrappning. Det innebär att
försäkringsbeloppet sänks till 75 % av
det ursprungliga beloppet från det år
du fyller 41, respektive 50 % från det år
du fyller 51.
Försäkringen ersätter inte
• 	vissa sjukdomar som debuterar under
de första 2 åren av försäkringstiden
(se Viktigt om gruppförsäkringar)
• 	bestående arbetsoförmåga som
inträder när du vistats utomlands
längre än 12 månader.

Premiebefrielse
Om du under en sammanhängande
treårsperiod inte kan arbeta i minst
30 månader, har du rätt till premie
befrielse. Detsamma gäller för medförsäkrad. Som tillsvidareanställd
gruppmedlem har du även rätt till
premiebefrielse vid ofrivillig sammanhängande arbetslöshet i minst sex
månader. Premiebefrielse gäller inte
sjukvårdsförsäkringen.
Försäkringen ersätter inte
•	andra sjukdomar och sjukdoms
tillstånd än de uppräknade
•	sjukdom som blivit aktuell eller visat
symtom innan försäkringen tecknats.

Barnförsäkring
De flesta barn i Sverige är olycksfalls
försäkrade genom kommunen under den

tid de vistas i förskola eller i skola. Men
det skyddet gäller oftast inte dygnet
runt och inte alls vid sjukdom. Finans
förbundets gruppbarnförsäkring är en
kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller till och med det år barnet
fyller 25. Du betalar bara en premie för alla
dina barn samt makes/makas/sambos
barn som är folkbokförda på din adress.
Försäkringen ersätter
•	medicinsk invaliditet
•	ekonomisk invaliditet
•	händelseförsäkring
•	vårdersättning
•	sjukhusvistelse
•	ärr
•	dödsfall.
Ytterligare ersättning vid olycksfall:
läke-, tandskade- och resekostnader,
merkostnader, kostnader för hjälp
medel, kristerapi (även på grund av
skada tillfogad av familjemedlem).
Försäkringen ersätter inte
•	vissa sjukdomar som debuterar under
de första 2 åren av försäkringstiden
– (se Viktigt om gruppförsäkringar)
•	privat läkar- och tandvård
•	kostnader som kan ersättas från annat
håll, exempelvis 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 läkarbehandling
•	kristerapi för skada orsakad av en
familjemedlem eller av händelse i
arbetet
• förlorad arbetsinkomst
•	skada om barnet från 18 års ålder har
utför eller medverkat till brottslig
handling som enligt svensk lag kan
leda till fängelse.
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Försäkringsskydd efter din livssituation
I Finansförbundets gruppavtal ingår åtta försäkringar, du väljer själv vilka du vill teckna.
Här ser du våra rekommendationer som utgår ifrån din familjesituation.
Olycksfallsförsäkring
Ett bra skydd när
olyckan är framme.

		

Händelseförsäkring
Ekonomiskt stöd vid
allvarlig sjukdom.

Livförsäkring
Trygghet vid oväntat
dödsfall.

Barnförsäkring
En försäkring som
omfattar både
sjukdom och
olycksfall.

Seniorolycksfalls
försäkring
Ett bra skydd när du
går i pension.
Kan ej kombineras med
övriga försäkringar.

Ensamstående

		

Gifta/Sambo
Barnfamilj
55+

Bra komplement oavsett livssituation
Sjukförsäkring
Skattefritt
extrabelopp varje
månad om du blir
långtidssjukskriven.

Sjukvårdsförsäkring
Ger dig planerad
vård inom
ett privat
vårdnätverk.

Sjukkapital
Extra kapital om du
blir långvarigt
arbetsoförmögen.

Seniorolycksfallsförsäkring
För dig som snart ska gå i pension kan
det vara klokt att teckna Seniorolycksfallsförsäkringen som kan behållas livet
ut. Försäkringen kan tecknas av dig som
är 55–67 år med aviseringsadress i
Sverige och som tidigare omfattats av
Finansförbundets gruppförsäkring.
Försäkringsbeloppet avtrappas inte i
takt med att du blir äldre.
Försäkringen ersätter
•	medicinsk invaliditet
•	läke-, tandskade- och resekostnader
•	merkostnader
•	kostnader för hjälpmedel
•	ärr
• dödsfall på grund av olycksfall
•	kristerapi.

Försäkringen ersätter inte
•	privat läkar- eller tandvård
•	kostnader som kan ersättas från annat
håll, exempelvis kommun eller landsting, enligt lag eller kollektivavtal
•	tandskada på grund av tuggning eller
bitning
•	tandimplantat eller annan tand
behandling utan godkännande av
Trygg-Hansa
•	skada som inte krävt läkarehandling
• förlorad arbetsinkomst
• sjukdom
•	skada om du utfört eller medverkat
till brottslig handling som enligt
svensk lag kan leda till fängelse.
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Viktigt om gruppförsäkringar
Vad du ska tänka på
för att få rätt ersättning
•	Om du eller medförsäkrad lämnat ofullständiga eller
felaktiga uppgifter i hälsodeklarationen i samband
med att f örsäkringen tecknats kan ersättningen
sänkas eller utebli.

gruppmedlem rätt att inom 3 månader teckna
fortsättningsförsäkring utan ny hälsoprövning. Detta
förutsatt att du har omfattats av gruppförsäkringen
under de senaste 6 månaderna. Särskilda regler finns
angående fortsättningsförsäkring för medförsäkrad,
exempelvis vid skilsmässa.

•	Om du orsakat skadan genom uppsåt eller grov
vårdslöshet, eller om olycksfallet har samband med
att du varit påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat
eller felaktig användning av läkemedel, kan
ersättningen sänkas ned eller utebli.

Premiebefrielse
Om du under en sammanhängande 36-månadersperiod
är 100 % arbetsoförmögen i minst 30 månader har du
rätt till premiebefrielse. Detsamma gäller för
medförsäkrad. Tillsvidareanställd gruppmedlem har
även rätt till premiebefrielse vid ofrivillig sammanhängande arbetslöshet i minst 6 månader. Premiebefrielse gäller inte sjukvårdsförsäkringen. Det finns
särskilda regler för premiebefrielsens längsta tid och
omfattning.

Sjukdomar som debuterar
under de första 2 åren
För vissa sjukdomar gäller att gruppförsäkringen ska
ha varit gällande under minst 2 år innan sjukdomen blev
aktuell för att ersättas. Dessa sjukdomar är: psykiska
sjukdomar, trötthetssyndrom, utbrändhet, elöverkänslighet, kroniska smärttillstånd, myalgier och
fibromyalgi. (Begränsningen gäller inte för Kristerapi
som ingår i Barnförsäkringen och Sjukvårdsförsäkringen och inte alls för Livförsäkringen, Händelseförsäkringen och Olycksfallsförsäkringen.)
Fortsättningsförsäkring
Om du avslutar ditt medlemskap i Finansförbundet
eller om gruppavtalet upphör, har du som försäkrad

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.

Bra att veta
Ångerrätt
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.
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 Försäkringsnämnden 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, tillsynsmyndigheter och tillämplig lag
Codan Forsikring A/S är, genom Trygg-Hansa Försäkring
filial, försäkringsgivare för sjuk- och olycksfallsdelarna i

försäkringen. Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet.
För livförsäkringen är Holmia Livförsäkring AB försäkringsgivare, och svenska Finansinspektionen är tillsynsmyndighet. Danska Finanstilsynet är Trygg-Hansas ansvariga
tillsynsmyndighet. Vi står även under svenska Finansinspektionens tillsyn, och Konsumentverket är tillsynsmyndighet
för vår marknadsföring. Du hittar tillsynsmyndigheternas
kontaktuppgifter på trygghansa.se. Svensk lag tillämpas på
ditt avtal med oss.
Fullständiga villkor
Det här är en kortfattad information om Trygg-Hansas
gruppförsäkringar. För fullständiga försäkringsvillkor ta
kontakt med din gruppföreträdare hos Finansförbundet, gå
in på trygghansa.se/finansforbundet eller kontakta oss på
telefon 0771-111 653.
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
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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 försäkring,
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 person-

uppgifter” 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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Prislista för Finansförbundets gruppförsäkring
Produkt
Olycksfallsförsäkring
Medicinsk/ekonomisk invaliditet

Försäkringsbelopp

Premie/månad

1 440 400 kr
2 045 400 kr

55 kr
72 kr

Händelseförsäkring

Livförsäkring
Inklusive barntillägg

Barnförsäkring
Medicinsk/ekonomisk invaliditet
Sjukförsäkring
Månadslön före skatt:
10 000 –19 999 kr
20 000 –25 999 kr
26 000 –

50 000 kr
100 000 kr
150 000 kr

18–29 år
9 kr
19 kr
28 kr

30–34 år
10 kr
20 kr
31 kr

35–39 år
14 kr
27 kr
41 kr

40–44 år
20 kr
39 kr
59 kr

50 000 kr
100 000 kr
150 000 kr

45–49 år
29 kr
58 kr
87 kr

50–54 år
39 kr
78 kr
117 kr

55–59 år
55 kr
111 kr
166 kr

60–67 år
77 kr
153 kr
230 kr

250 000 kr
400 000 kr
600 000 kr
800 000 kr
1 000 000 kr
1 200 000 kr
1 500 000 kr

18–35 år
33 kr
50 kr
72 kr
95 kr
117 kr
139 kr
173 kr

36–45 år
43 kr
65 kr
94 kr
123 kr
152 kr
181 kr
224 kr

46–55 år
53 kr
80 kr
116 kr
151 kr
187 kr
223 kr
276 kr

56–67 år
63 kr
95 kr
137 kr
179 kr
222 kr
264 kr
328 kr

1 000 kr
2 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
5 000 kr

18–35 år
7 kr
13 kr
20 kr
26 kr
32 kr

36–45 år
13 kr
26 kr
39 kr
52 kr
64 kr

46–67 år
20 kr
39 kr
58 kr
77 kr
96 kr

120 300 kr
239 800 kr
360 000 kr
480 200 kr
600 400 kr

18–35 år
10 kr
19 kr
28 kr
37 kr
47 kr

36–45 år
14 kr
28 kr
42 kr
56 kr
70 kr

46–55 år
19 kr
37 kr
56 kr
74 kr
93 kr

56–62 år
24 kr
47 kr
70 kr
93 kr
116 kr

18–35 år
152 kr

36–45 å
197 krr

46–55 år
212 kr

56–67 år
227 kr

Sjukkapital

Sjukvårdsförsäkring
Sjukvård Grund, självrisk 500 kr
Seniorolycksfallsförsäkring
Medicinsk invaliditet

En premie oavsett antal barn
111 kr
139 kr

1 440 400 kr
2 045 400 kr

200 000 kr
400 000 kr

67 år –
29 kr
46 kr
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På väg att flytta
utomlands?
Självklart har vi försäkringar för dig
som ska studera eller arbeta utomlands.
Läs mer på www.trygghansa.se.

Teckna redan idag!
Finansförbundets kundservice hos
Trygg-Hansa kan ditt medlemserbjudande
och hjälper dig gärna med dina
försäkringsfrågor. Ring oss på
0771-111 653. Du kan också läsa mer om
Finansförbundets försäkringar på
www.trygghansa.se/finansforbundet.

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 på:

P00682 1812

trygghansa.se/finansforbundet

