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Polisförbundet Försäkring
− för dig, dina och ditt
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VÄLKOMMEN TILL POLISFÖRBUNDET FÖRSÄKRING!
Polisförbundets målsättning är att våra medlemmar ska erbjudas
så bra försäkringar som möjligt.
Den första april 2018 lanserade vi Polisförbundet Försäkring, ett
försäkringskontor där varje medlem kan få hjälp oavsett om det gäller
att teckna försäkring, få svar på frågor eller bistånd vid inträffad skada.
Försäkringskontoret håller Polisförbundet uppdaterade om vilka
frågor och synpunkter medlemmarna har, så att vi löpande kan
uppdatera försäkringserbjudandet för att möta våra medlemmars
behov.
Vi hoppas att du kontaktar försäkringskontoret nästa gång du har
behov av, eller frågor kring en person- eller sakförsäkring.

Lena Nitz
Ordförande Polisförbundet
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Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt tryckfel i denna broschyr.

GRUPPFÖRSÄKRING
– ett komplement till försäkringar enligt
lag och kollektivavtal
Som medlem i Polisförbundet är du en eftertraktad kund för
försäkringsbolagen. Du kan teckna både sak- och personförsäkringar genom vårt eget Försäkringskontor. Här möter du medarbetare som kan försäkringarna, känner medlemmarnas
behov och som tillsammans med dig kan sätta ihop ett
försäkringspaket som skydd för dig och din familj.
Att gruppförsäkringar ser ut som de gör beror på att de är framtagna för att utgöra ett komplement till de försäkringar du redan
omfattas av genom lag och kollektivavtal.
Gruppförsäkringar tillhör kategorin personförsäkringar och
syftar till att stärka det skydd du redan omfattas av i händelse
av olycksfall, sjukdom och dödsfall.

VAD ÄR ETT PRISBASBELOPP (PBB)?
Ersättningsbeloppen uttrycks oftast i prisbasbelopp. Prisbasbeloppet ändras årligen
och justeras för inflationen i samhället.
Ett prisbasbelopp år 2019 är 46 500 kr.

Beroende på vilken livs- eller familjesituation du befinner dig
i varierar behovet av skydd du behöver. En personligt anpassad
gruppförsäkring är ett kostnadseffektivt sätt att komplettera
det skydd som samhället och arbetsgivare erbjuder. En gruppförsäkring kan du dessutom anpassa löpande när dina behov
förändras. Du som medlem i Polisförbundet har möjlighet att
teckna en frivillig gruppförsäkring som syftar till att förstärka
din ersättning vid olycksfall, sjukdom och dödsfall.
Du har även möjlighet att teckna försäkring för dina barn, och
din partner har möjlighet att teckna samma frivilliga gruppförsäkringar till samma pris som medlemmar.
All ersättning från gruppförsäkringen är skattefri och är
fri från utmätning.
POLISFÖRBUNDET FÖRSÄKRINGS MINA SIDOR
Som medlem i Polisförbundet kan du logga in på Mina Sidor för
att se vilka personförsäkringar du omfattas av. Du kan också här
fylla i en ansökan om nya försäkringar och/eller ansöka om högre
försäkringsbelopp.
Du når Polisförbundet Försäkrings Mina Sidor via
polisforbundet.se/forsakringar. Inloggning till Mina Sidor
sker med hjälp av BankID eller Mobilt BankID.

Observera att produkterna i denna
broschyr är kortfattat beskrivna. För
fullständig information, se villkoret som du
hittar på polisforbundet.se/forsakringar.
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FÖRSÄKRINGAR SOM
INGÅR I DITT MEDLEMSKAP
MEDLEMSPAKETET
– endast för dig som är medlem
Vi på Polisförbundet tycker att ett gott försäkringsskydd är
väldigt viktigt för våra medlemmar. Vi har därför valt att låta en
olycksfallsförsäkring och en sjukförsäkring ingå i medlemskapet.
Du omfattas av dessa försäkringar per automatik.
Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för olycksfallsskador
som du som medlem drabbas av.
Den viktigaste delen av försäkringen är att den ger ersättning om
olycksfallsskadan leder till en bestående nedsatt kroppsfunktion,
så kallad medicinsk invaliditet. Försäkringen ersätter också
kostnader som uppkommer p.g.a. olycksfallet.
Sjukförsäkringen innehåller ett skydd om du blir sjukskriven
i mer än 30 dagar. Sjukförsäkringen ger dig upp till 1 500 kr/
månad under sjukskrivningsdag 31-90. Ersättningen
utbetalas utefter graden av sjukskrivning.
Om du exempelvis är sjukskriven till 50 %, utbetalas 50 %
av försäkringsbeloppet under sjukskrivningsperioden.

SAMTALSSTÖD
Samtalsstöd ingår i den obligatoriska sjukförsäkringen utan kostnad för samtliga försäkrade och omfattar rådgivning via telefon,
avseende psykosociala, ekonomiska, juridiska eller livsstilsrelaterade frågor. Dessutom ingår chefsstöd och stöd av HR-konsult.
Samtalsstöd är öppet dygnet runt, alla dagar. Samtalet tas emot
av socionom eller krishanterare som sätter den försäkrade i kontakt med rätt kompetens. Vid akut personlig kris finns möjlighet
till psykologkontakt dygnet runt alla dagar. Ring 0771-10 50 15
om du behöver komma till samtalsstöd.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGENS OLIKA BESTÅNDSDELAR
Medicinsk invaliditet, upp till 22 pbb (1 023 000 kr)
Läke-, rese-, tandskadekostnader
Merkostnader, upp till 3,6 pbb (167 400 kr)
Dödsfall p.g.a. olycksfall, 2,2 pbb (102 300 kr)

OLYCKSFALLSSKADA
Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som man drabbas av vid en plötslig,
ofrivillig och yttre händelse.
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Krishjälp, upp till 10 psykologbehandlingar
Rehab- och hjälpmedelskostnader, max 2 pbb
Dagersättning vid arbetsoförmåga p.g.a. sjukskrivning
Ärr och kosmetisk defekt, max 20 pbb

FRIVILLIGA
GRUPPFÖRSÄKRINGAR
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
– kan tecknas av medförsäkrad
En olycksfallsförsäkring kan inte förhindra att du råkar ut för
något, men den kan mildra de ekonomiska konsekvenserna som
en olycka kan ge upphov till. Vissa olycksfall får små ekonomiska
konsekvenser medan andra, mera allvarliga olycksfall kan ge en
livslång påverkan, både fysiskt och ekonomiskt.
Olycksfallsförsäkringens viktigaste beståndsdel är den ersättning
som betalas ut om du får en bestående kroppsskada, så kallad
medicinsk invaliditet. Invaliditetsersättning betalas ut baserat
på invaliditetsgrad och ålder.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGENS OLIKA BESTÅNDSDELAR
Medicinsk invaliditet, upp till 22 eller 44 pbb
Läke-, rese-, tandskadekostnader
Merkostnader, upp till 3,6 pbb
Dödsfall p.g.a. olycksfall, 2,2 pbb
Krishjälp, upp till 10 psykologbehandlingar
Rehab- och hjälpmedelskostnader, max 2 pbb

Utöver invaliditetsbeloppen ersätter olycksfallsförsäkringen även
en del av läkekostnader, kostnader för sjukgymnast och rehabilitering samt generella merkostnader du drabbas av i samband
med ett olycksfall, exempelvis förstörda kläder.

INVALIDITETSTILLÄGG
– kan tecknas av medlem
Du som medlem omfattas av en obligatorisk olycksfallsförsäkring
med ersättningsbelopp max 22 pbb som gäller dygnet runt.
Du kan komplettera detta skydd genom att teckna olycksfallsförsäkring – invaliditetstillägg som ger dig ett högre ersättningsbelopp om olycksfallsskadan leder till en bestående nedsatt
kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Med detta tillägg
ökar den maximala ersättningen från 22 till 44 pbb.
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Dagersättning vid arbetsoförmåga p.g.a. sjukskrivning
Ärr och kosmetisk defekt, max 20 pbb

MEDICINSK INVALIDITET
Om du får en bestående nedsättning
av din fysiska funktionsförmåga efter ett
olycksfall kallas det medicinsk invaliditet.
Nedsättningen mäts i procent och bedöms
av en läkare efter ett gemensamt
tabellverk för försäkringsbolagen.

5

LIVFÖRSÄKRING
– kan tecknas av medlem och medförsäkrad
En livförsäkring innebär en trygghet för dina efterlevande om du
skulle avlida. Ett dödsfall kan många gånger ge upphov till akuta
ekonomiska problem. En livförsäkring kan aldrig kompensera
den mänskliga förlusten, men den kan skapa en ekonomisk
trygghet. Dina efterlevande kan exempelvis använda pengarna
till att lösa lån för att kunna bo kvar i samma bostad.
Livförsäkringen innehåller ett engångsbelopp om du skulle avlida under försäkringstiden. Du och din medförsäkrade kan välja
att teckna åtta olika försäkringsbelopp mellan 8 till 50 pbb
(372 000 – 2 325 000 kr). Se premietabell på sidan 14.
Livförsäkringen reduceras med 10 procentenheter per år från
och med den försäkrade fyllt 60 år, dock lägst till 50 % av det
ursprungliga försäkringsbeloppet.

FÖRMÅNSTAGARE
Dödsfallskapitalet betalas i första hand
till den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra
hand till arvingar. Om du vill ha annan
förmånstagare går det bra. Blankett för
byte av förmånstagare hittar du på polisforbundet.se/forsakringar eller genom
att ta kontakt med försäkringskontoret.

Försäkringen innehåller även ett barnskydd, som lämnar
ersättning med två pbb (93 000 kr) om den försäkrades barn
avlider under försäkringstiden.

Foto: Pernille Tofte
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BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING
– kan tecknas av medlem

Foto: Pernille Tofte

Försäkringen kan tecknas för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år och gäller som längst till
utgången av det kalenderår då barnet fyller 25 år. Barn som kan försäkras är gruppmedlems/
försäkrads, samt makas/makes/registrerade partners/sambos, arvsberättigade barn.

BARNFÖRSÄKRINGENS OLIKA BESTÅNDSDELAR
Skydd vid olycksfall och sjukdom:
Medicinsk invaliditet, valbara belopp mellan 22-44 pbb
Ekonomisk invaliditet, valbara belopp mellan 22-44 pbb
Ärr och kosmetisk defekt, upp till 20 pbb
Krishjälp, upp till 10 psykologbehandlingar
Dödsfallskapital, 1 pbb
Kostnadsbidrag om vårdnadshavaren beviljats vårdbidrag
Ersättning vid sjukhusvistelse/vård i hemmet
Skydd som endast gäller vid olycksfall:
Läke-, rese-, tandskadekostnader
Merkostnader, upp till 3,6 pbb
Rehab och hjälpmedelskostnader, upp till 2 pbb
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Kommunernas försäkring som omfattar barn och ungdomar
gäller i vissa fall dygnet runt men ibland endast under förskoleeller skoltid. Dessa försäkringar skyddar dessutom endast vid
inträffade olycksfall, inte sjukdomar.
Barn utsätts för faror i vardagen, men till skillnad mot vad många
tror så är inte trampolinen, slalombacken eller lekplatsen den
största faran som kan leda till bestående skador på ditt barn.
Den vanligaste orsaken till att ett barn får en bestående kroppsskada eller påverkan på en framtida arbetsförmåga är sjukdom
och inte olycksfall. En bra barnförsäkring bör därför innehålla
ersättning både för olyckfall och sjukdom och ge ersättning
både för bestående kroppsskador och bestående nedsättning
av framtida arbetsförmåga.
Tecknar du Barn- och ungdomsförsäkringen får du en försäkring
som ger ditt barn ett ekonomiskt skydd vid både sjukdom och
olycksfall dygnet runt. Försäkringen ger ersättning vid till exempel nedsatt funktionsförmåga, nedsatt arbetsförmåga,
läke- och resekostnader samt krishjälp.
Observera att Barn- och ungdomsförsäkringen inte omfattar
medfödda sjukdomar och har undantag för vissa diagnoser,
se villkor.
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SJUK- OCH DIAGNOSFÖRSÄKRING
– kan tecknas av medlem och medförsäkrad
Längre sjukfrånvaro kan bidra till ekonomiska påfrestningar
för dig och din familj, då din inkomst sjunker under den tid du
är sjukskriven. Vanligtvis klarar man en kortare tids sjukdom
med samhällets skydd. Vid en längre tids sjukdom minskar
dock detta skydd.

Ersättningen betalas tidigast ut efter 90 dagars karenstid och
är relaterad till graden av sjukskrivning. Ersättning betalas ut
redan vid 25 % sjukskrivning. Denna försäkring kompletterar
den obligatoriska sjukförsäkringen som ger ersättning som
längst till den 90:e sjukskrivningsdagen.

Sjuk- och diagnosförsäkringen bidrar till ett extra ekonomiskt
skydd för dig och din familj, då den ger en skattefri extra
ersättning varje månad. Ur försäkringens synpunkt spelar det
ingen roll om sjukskrivningen uppkommer till följd av sjukdom
eller olycksfall. Ersättningen betalas ut tills du tillfrisknar
– dock längst i 36 månader.

Sjuk- och diagnosförsäkringen innehåller också ett så kallat
diagnoskapital som kan ge ersättning med ett pbb om du
drabbas av en av vissa namngivna diagnoser. Exempel på
sådana diagnoser är cancer, hjärtinfarkt eller stroke. Se
villkoret för en fullständig förteckning av ersättningsbara
diagnoser.

SJUK-/DIAGNOSFÖRSÄKRINGENS OLIKA BESTÅNDSDELAR
Valbara ersättningsnivåer:
1 500 kr/månad

diagnoskapital 1 pbb

2 500 kr/månad

diagnoskapital 1 pbb

3 500 kr/månad

diagnoskapital 1 pbb

Foto: Pernille Tofte
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SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
– kan tecknas av medlem,
medförsäkrad och barn
Om du blir sjuk kan väntetiden till vård vara lång. Sjukvårdsförsäkringen ger dig snabb tillgång till rådgivning och specialistsjukvård, oavsett var i landet du bor. Sjukvårdsförsäkringen
garanterar besök hos, eller rådgivning av läkare med specialistkompetens inom sju arbetsdagar, och operation eller behandling
inom 14 arbetsdagar från beslut om åtgärd.

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGENS OLIKA BESTÅNDSDELAR
Specialistvård
Operation och sjukhusvård
Sjukvårdsrådgivning
Psykolog, psykoterapeut
Dietist
Läkemedel, patientavgifter

Försäkringen omfattar även bland annat dietist, rehabilitering, behandling hos naprapat eller kiropraktor, samt
besök hos psykolog/psykoterapeut.
Försäkringen tecknas med självrisk på 500 kr per
försäkringsfall.
Försäkringen har obegränsat försäkringsbelopp och
obegränsad ansvarstid.

Resor överstigande 50 km enkel resa och logi
Rehabilitering efter operation
Hjälpmedel
Second opinion
E-vårdstjänst, utökad sjukvårdstjänst
Fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, osteopat

Försäkringen gäller från 16 till 67 års ålder och kan tecknas
upp till 65 år. Försäkringen kan även tecknas för barn fram
till 20-årsdagen och kan gälla längst till och med utgången
av det kalenderår barnet fyller 25 år.
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Akupunktur
Behandling av infektioner i ögon, öra-näsa-hals och luftvägar
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SÅ TECKNAR DU
POLISFÖRBUNDETS
GRUPPFÖRSÄKRING
Vissa av Polisförbundets gruppförsäkringar kan tecknas enbart
genom att du är fullt arbetsför, vissa försäkringar kräver också
att du fyller i en hälsodeklaration. Föjande teckningsregler gäller:

NY MEDLEM
Som ny medlem (ej studerandemedlem) omfattas du av ett
kostnadsfritt grundskydd i tre månader som består av livförsäkring åtta pbb, sjuk- och diagnosförsäkring 1 500 kr/
månad samt olycksfallsförsäkring – invaliditetstillägg
22 pbb. Du förs automatiskt över till betalande
försäkringar efter de tre månaderna.
Grundskyddet kräver endast att du är fullt arbetsför. Om du
vill teckna högre nivåer på liv- och/eller sjukförsäkringen
måste du fylla i en hälsodeklaration.
Barn- och ungdomsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring
kräver endast full arbetsförhet.

MEDLEM
Medlem som söker försäkring när minst tre månader
har passerat sedan denne blivit medlem ska alltid fylla
i hälsodeklaration vid ansökan om liv- och/eller sjuk- och
diagnosförsäkring, oavsett försäkringsnivå. Övriga
produkter kräver endast full arbetsförhet.
MEDFÖRSÄKRAD MAKAS/MAKES/
REGISTRERADE PARTNERS/SAMBOS
Medförsäkrad ska alltid fylla i hälsodeklaration vid
ansökan om liv- och/eller sjuk- och diagnosförsäkring,
oavsett försäkringsnivå. Övriga produkter kräver
endast full arbetsförhet.
Ansökan med hälsodeklaration finner du på
polisforbundet.se/forsakringar eller genom att
kontakta försäkringskontoret.

FULLT ARBETSFÖR
Med fullt arbetsför menas att det vanliga
arbetet kan fullgöras utan inskränkningar
och att sjuklön från arbetsgivaren eller
ersättning från Försäkringskassan inte
utbetalas.
Med ersättning från Försäkringskassan avses
sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan
ersättning på grund av arbetsoförmåga.
För att vara fullt arbetsför krävs vidare att
arbetsskadelivränta inte utbetalas eller
att lönebidragsanställning, vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.
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SAKFÖRSÄKRINGAR
Du kan teckna både sak- och personförsäkringar genom vårt eget
Försäkringskontor. Här möter du medarbetare som kan försäkringarna, känner medlemmarnas behov och som tillsammans
med dig kan sätta ihop ett försäkringspaket som skydd för dig
och din familj.

Utöver dessa moment kan du även teckna följande tilläggsförsäkringar till flexibel eller stor: allrisk bostadsrätt, utökat betalskydd,
småbåt samt nyvärde hemelektronik.

HEM

VILLAHEM & VILLABYGGNAD

Genom Polisförbundet Försäkring kan du teckna antingen
omfattningen flexibel eller stor. Flexibel omfattar momenten
egendomsskydd/lösöre, resa, rättsskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd samt betalskydd. Stor omfattar även momenten
allrisk lösöre, allrisk resa, kris, avbeställningsskydd samt
identitetsskydd.

Din Villahemförsäkring omfattar det lösöre du har i din bostad.
I omfattningen flexibel ingår momenten egendom/lösöre, byggnad & tomt, resa, rättsskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd och
betalskydd. I omfattningen stor ingår även allrisk lösöre, allrisk
villa, kris, avbeställningsskydd, identitetsskydd samt utökad
sanering. Du kan till båda omfattningarna även teckna tilläggen
allrisk resa, självriskeliminering, hussvamp och småbåt.

Betalskydd innebär att om du råkar ut för sjukdom eller ett
olycksfall som gör att du inte kan arbeta eller vid dödsfall
betalar försäkringen din premie.

Vi erbjuder även dig som student en förmånlig försäkring.

Din villabyggnadsförsäkring omfattar moment som rör själva
byggnaden/egendomen, vilka är egendomsskydd/lösöre,
byggnad & tomt, rättsskydd, ansvarsskydd, allrisk villa och
utökad sanering.
Du kan dessutom teckna långreseförsäkring och objektförsäkring
som tillägg till hem- eller villahemförsäkringen.

Foto: Pernille Tofte
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FRITIDSHUS

ÖVRIGA SAKFÖRSÄKRINGAR

I din fritidshusförsäkring finns ett grundskydd som omfattar
egendomen (lösöre samt byggnad och tomt) samt ett
personskydd (rättsskydd, ansvar och betalskydd).
Tilläggsförsäkringar som du kan teckna till denna
försäkring är allrisk fritidshus samt småbåt.

Du kan även teckna följande försäkringar genom
Polisförbundet:

PERSONBIL/LÄTT LASTBIL
Inom personbil kan du teckna trafikförsäkring (som innehåller
ett betalskydd), halvförsäkring (som innehåller förutom trafik
och betalskydd även brand, glas, stöld, räddning, maskinskada, rättsskydd, djurkollision, allrisk bil samt vagnskada) samt
helförsäkring (som utöver momenten i halvförsäkring även
innehåller vagnskademoment).
Till dessa omfattningar kan du även teckna tilläggsförsäkringarna assistans, hyrbil, parkeringsskada och trafikolycksfall.
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•
•
•
•
•
•
•

Husbil
Husvagn
Släpvagn
Båt
Motorcykel
Snöskoter
Moped

FÖRSÄKRINGAR FÖR OLIKA
MEDLEMSKATEGORIER
Så länge man är medlem i Polisförbundet har man tillgång till
de försäkringar som vi har upphandlat.
Följande gäller för de olika medlemskategorierna:
STUDENT
Som student omfattas du av Polisförbundets obligatoriska
olycksfallsförsäkring. Som studerandemedlem har du möjligheten
att komplettera dina försäkringar med de frivilliga personförsäkringarna och sakförsäkringar.
ASPIRANT
Aspiranter omfattas av Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring och obligatoriska sjukförsäkring. Aspiranter har också
möjlighet att komplettera sitt försäkringsskydd med frivilliga
personförsäkringar och sakförsäkringar.
MEDLEM ORDINARIE
Medlemmar omfattas av de obligatoriska försäkringarna och har
möjlighet att teckna hela Polisförbundets utbud av försäkringar.
Ny medlem omfattas av ett kostnadsfritt grundskydd i
tre månader av de frivilliga personförsäkringarna.
PASSIV MEDLEM
Som passiv medlem omfattas man inte längre av Polisförbundets obligatoriska försäkring. De frivilliga personförsäkringarna
upphör och överförs automatiskt till personförsäkringar anpassade för passiva medlemmar där omfattningen och
premien är en annan. Passiv medlem kan fortsatt behålla
och teckna sakförsäkringar.
SENIORMEDLEM
Seniormedlemmar omfattas inte av de obligatoriska försäkringarna. De frivilliga personförsäkringarna upphör och man
erbjuds istället särskilt anpassade seniorförsäkringar. Seniormedlem kan fortsatt behålla och teckna sakförsäkringar.
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PREMIE OCH ÖVERSIKT AV PERSONFÖRSÄKRINGARNA
FÖRSÄKRINGAR SOM INGÅR I DITT MEDLEMSKAP
FÖRSÄKRING MEDLEM

ERSÄTTNINGSBELOPP

Olycksfallsförsäkring

22 pbb

Sjukförsäkring

1 500 kr/mån

1 023 000 kr

FRIVILLIGA GRUPPFÖRSÄKRINGAR
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
ERSÄTTNINGSBELOPP MEDFÖRSÄKRAD

MÅNADSPREMIE 16-67 ÅR

22 pbb

1 023 000 kr

42 kr

44 pbb

2 046 000 kr

78 kr

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING - INVALIDITETSTILLÄGG
ERSÄTTNINGSBELOPP MEDLEM
22 pbb

MÅNADSPREMIE 16-67 ÅR

1 023 000 kr

42 kr

LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD
ERSÄTTNINGSBELOPP
MEDLEM / MEDFÖRSÄKRAD

14

MÅNADSPREMIE
16 - 39 ÅR

40 - 54 ÅR

55 - 67 ÅR

8 pbb

372 000 kr

33 kr

38 kr

63 kr

13 pbb

604 500 kr

54 kr

62 kr

103 kr

18 pbb

837 000 kr

75 kr

85 kr

142 kr

23 pbb

1 069 500 kr

96 kr

109 kr

181 kr

28 pbb

1 302 000 kr

117 kr

133 kr

221 kr

33 pbb

1 534 500 kr

137 kr

156 kr

260 kr

40 pbb

1 860 000 kr

168 kr

189 kr

316 kr

50 pbb

2 325 000 kr

210 kr

237 kr

395 kr

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING
ERSÄTTNINGSBELOPP

MÅNADSPREMIE

MEDLEM

ETT BARN

FLERA BARN

22 pbb

1 023 000 kr

123 kr

190 kr

33 pbb

1 534 500 kr

184 kr

284 kr

44 pbb

2 046 000 kr

245 kr

379 kr

SJUK- OCH DIAGNOSFÖRSÄKRING
ERSÄTTNING KR/MÅNAD

MÅNADSPREMIE

MEDLEM / MEDFÖRSÄKRAD

16 - 39 ÅR

40 - 54 ÅR

55 - 67 ÅR

1 500 kr

45 kr

55 kr

69 kr

2 500 kr

75 kr

92 kr

116 kr

3 500 kr

105 kr

129 kr

162 kr

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING MED 500 KR SJÄLVRISK 		

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING BARN MED 500 KR SJÄLVRISK

MÅNADSPREMIE - MEDLEM / MEDFÖRSÄKRAD

MÅNADSPREMIE - OAVSETT ANTAL BARN

16 - 31 ÅR

32 - 39 ÅR

40 - 54 ÅR

55 - 67 ÅR

- 25 ÅR

279 kr

321 kr

520 kr

624 kr

428 kr
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Behöver du hjälp i samband med en
skadeanmälan till försäkringsbolaget?
Ring Polisförbundets
försäkringskontor!
Foto: Pernille Tofte

ANMÄL SKADA
PERSONFÖRSÄKRING
Webb: polisforbundet.se/forsakringar
Telefon: 08-676 97 00 - tonval 2

SAKFÖRSÄKRING
Webb: vardia.se/skadeservice
Telefon: 08-676 97 00 - tonval 2

FÖRSÄKRINGSGIVARE
OBLIGATORISKA OCH FRIVILLIGA
PERSONFÖRSÄKRINGAR
Euro Accident Livförsäkring AB

SAKFÖRSÄKRINGAR
Vardia / Gjensidige

POLISFÖRBUNDET FÖRSÄKRING
c/o Söderberg & Partners
Box 31, 851 02 Sundsvall
Telefon: 08-676 97 00 - tonval 2
E-post: forsakringar@polisforbundet.se

