Ny uføre- og ulykkesforsikring
for deg som er medlem av
Skolenes landsforbund

Gruppeforsikringen (uføre- og ulykkesforsikring) er
en av fordelene du kan få som medlem av forbundet.
Den er spesielt tilpasset våre medlemmer og er et
sikkerhetsnett i tillegg til ordninger du har gjennom
det offentlige, arbeidsforhold og tariffavtaler.
Fordi vi er mange, får vi til bedre avtaler enn hva du ville gjort alene.
Forsikringen består blant annet av:
n

Uføreerstatning

n

Forskudd på uføreerstatningen starter etter ett års sykemelding

n

Ulykkesforsikringen i fritiden for medlemmet og medlemmets ektefelle/
samboer. For barn under 20 år gjelder den i hele døgnet

En av de store fordelene med gruppeforsikringen vår, er at du slipper
å levere egenerklæring om helse hvis du blir med nå.
Prisen er 245 kroner per måned i 2017. Du får tilsendt egen faktura for denne
forsikringen i slutten av november. Betalingsfrist er 15. desember og forsikringen
gjelder fra 1. januar 2017.
Dersom du ikke vil ha forsikringen, må du gi oss beskjed om det skriftlig innen
1. november 2016. Ombestemmer du deg senere og vil være med på
forsikringen, må du levere egenerklæring om helse.
Alle forsikringssummene er fritatt fra inntektsskatt og kommer i tillegg til eventuelle
andre forsikringer du får utbetalt.
Forsikringen leveres av SpareBank 1.

Forbundets gruppeforsikring består av to deler:

1. UFØREFORSIKRING
Hva er en uføreforsikring?
Dersom du blir langvarig sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke, reduseres inntekten.
Offentlig trygd vil ikke dekke inntekten du hadde som yrkesaktiv.
De fleste får arbeidsavklaringspenger fra 13. sykemeldingsmåned. Disse utgjør 66 %
av inntekten opp til 6 G (555 456 kroner). En uføreforsikring vil være et tillegg til ytelsene
du får fra det offentlige og vil gjøre overgangen enklere.

Uføreforsikring med rask utbetaling
De fleste uføreforsikringer har tidligst utbetaling etter to års sykdom, men ofte kan det
gå flere år, fra du blir syk til du blir erklært varig ufør. Med denne uføreforsikringen får
du en fast månedlig utbetaling på 1 % av forsikringssummen allerede etter 12 måneders
sykemelding, hvis du er minst 50 % ufør.

Blir du arbeidsufør innen to år etter at du meldte deg inn i forsikringen av
en sykdom/lidelse som du hadde på innmeldingstidspunktet og som det
antas at du kjente til, har du ikke krav på erstatning.
Ved friskmelding blir restbeløpet ny forsikringssum. Forsikringen opphører når du fyller
60 år.

For deg som mottar ytelser fra NAV
Mottar du ytelser fra NAV (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon),
kan du ikke være med på uføreforsikringen. Forbundet har ikke alltid oversikt over
hvem dette gjelder, så det er fint om du gir oss beskjed. Du kan likevel bli med på
ulykkesforsikringen (til en lavere pris).
Blir du friskmeldt, kan du bli med på uføreforsikringen fra den dagen det skjer.
Toårsfristen (som er beskrevet over) løper da fra den dagen du ble friskmeldt.
For medlemmer under 41 år utgjør forsikringssummen 296 243 kroner (3,2 G)
ved minst 50 % varig uførhet.

Forsikringssummer for noen utvalgte aldere:
Alder på utbetalingspunktet

Utbetalt per mnd etter
12 mnd*

Forsikringssum total*

40 år og yngre

2 962

296 243

45 år

2 326

232 597

50 år

1 690

168 951

55 år

1 053

105 305

926

92 576

56-60 år

*Forsikringssummene reguleres 1. januar hvert år i takt med folketrygdens grunnbeløp (G).
For 2017 benyttes G = kr 92 576

2. ULYKKESFORSIKRING FOR HELE FAMILIEN
Gjelder deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn under 20 år.
Forsikringen utbetales ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke
i fritiden. For barn gjelder forsikringen hele døgnet. Ved 100 % varig medisinsk
invaliditet utbetales erstatning avhengig av familiesammensetning som vist i tabellen.
Ved lavere invaliditetsgrad gis forholdsmessig erstatning helt ned til 10 %.
Barn dekkes likevel fra første invaliditetsgrad.
Forsikringen opphører ved utgangen av det kalenderåret du fyller 70 år.
Forsikringssummene utbetales i henhold til familiesituasjonen på skadetidspunktet
ut fra følgende tabell:

A

B

C

D

Familiesammensetning

G

Forsikringssum*

Medlem

12

1 110 912

Ektefelle/samboer

12

1 110 912

Barn under 20 år

12

1 110 912

Medlem

18

1 666 368

Ektefelle/samboer

18

1 666 368

Medlem

18

1 666 368

Barn under 20 år

18

1 666 368

Medlem

36

3 332 736

Ved barns død som følge av en ulykkesskade utbetales 1 G (92 576 kroner).
*Forsikringssummene reguleres samtidig med folketrygdens grunnbeløp (G). Fra 1. januar 2017 benyttes
G = 92 576 kroner.

I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter etter en ulykkesskade med inntil 5 %
av forsikringssummen etter nærmere regler. For behandlingsutgifter er egenandelen
1 000 kroner.
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