Gäller från 1 jan 2019

TRYGG BRANDMAN
Sjuk- och diagnosförsäkring
Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi
om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en
särskild diagnos.
Sjukförsäkringen ger ett skattefritt månadsbelopp om
du på grund av sjukdom, olycksfallsskada eller
graviditet helt förlorar arbetsförmågan som
brandman. Ersättningen är 1 500 kronor i månaden
och utbetalas efter en månads karenstid i upp till tolv
månader.
Diagnosförsäkringen ger ett engångsbelopp på
35 000 kr om du drabbas av en särskild diagnos
som till exempel cancer eller hjärtinfarkt.
Ersättningen, som är skattefri kan betalas ut redan
30 dagar efter fastställd diagnos. Ersättning ges för
totalt tre olika diagnoser – förutsatt att det är vid
olika tillfällen.

Ersättningsbelopp och priser
Här är en översikt på alla försäkringar med ersättningsbelopp och priser.

Sjuk- och diagnosförsäkring
Det här ingår alltid

Ersättning

1 500 kr per månad i upp till 12 månader
35 000 kr
Pris per månad

63 kr

Om försäkringarna
Sjukförsäkring

Diagnosförsäkring

Försäkringen kan ge ersättning om du på grund av
sjukdom, olycksfallsskada eller graviditet inte kan
arbeta som brandman.

Ett engångsbelopp betalas ut om du drabbas av
särskild diagnos. Redan 30 dagar efter att diagnosen
har ställts kan du ansöka om ersättning. Beloppet
kan bara betalas ut för en av de diagnostiserade
sjukdomarna även om flera diagnoser fastställs vid
samma tillfälle.

Försäkringsbeloppet gäller vid hel arbetsoförmåga
och betalas ut efter en månads karens och som längst
i tolv månader. Vid graviditet lämnar försäkringen
ersättning tidigast efter 3 månaders graviditet, för
brandman som är arbetsoförmögen på grund av
graviditet, och upphör 3 månader efter
förlossningsdagen.
Om komplikationer vid förlossning leder till
sjukskrivning kan ytterligare 6 månaders ersättning
lämnas. Maximal ersättningstid är dock alltid 12
månader.
Sjukförsäkring gäller längst till utgången av den
månad du fyller 65 år, går i ålders -eller avtalspension.
För heltidsbrandman gäller:
Ersättning lämnas endast om du uppbär ersättning från
Försäkringskassan.
För deltidsbrandman gäller:
För att få ersättning från sjukförsäkringen måste du
ha läkarintyg som beskriver förhinder att arbeta som
deltidsbrandman samt intyg från arbetsledare.
För gravid deltidsbrandman räcker det med intyg
från arbetsledare om arbetsoförmåga som
deltidsbrandman. Ersättningstiden kan begränsas för
dig som insjuknar inom 2 år efter att försäkringen
började gälla eller ändrades och som har varit
sjukskriven tidigare i samma sjukdom. Detta gäller
dock inte vid graviditet.

1. För att få ersättning krävs att du inte har
haft samma diagnos före tecknandet av försäkringen, det
gäller även komplikationer av en sjukdom.
2. Försäkringen gäller inte under de första 12 månaderna för
diagnoser där besvären eller symtomen har visat sig innan
skyddet börjat gälla.
(Denna punkt gäller vid anslutning
i försäkringen efter 1 april 2011).

Automatisk anslutning och hälsokrav
Som ny medlem i Brandmännens Riksförbund (BRF)
får du en sjuk- och diagnosförsäkring i 2 månader
utan att betala någon premie.
Om du inte säger upp försäkringen förlängs den
automatiskt. Avanmälan görs hos BRF innan 2
månader har gått av den betalningsfria tiden.
Särskilda hälsokrav gäller för att du ska omfattas av
försäkringen. Om du inte uppfyller hälsokraven (se
kommande stycken) ska du avanmäla försäkringen
hos BRF.
När du åter är fullt arbetsför (se definition under
Allmänna bestämmelser) kan du ansöka om
försäkringen med hälsodeklaration.

Nordeuropa Försäkring

Hälsokrav vid automatanslutning
för ny medlem
Du måste ha varit fullt arbetsför de senaste 3
månaderna innan du blev medlem i förbundet. Vi
bortser från perioder av arbetsoförmåga inom
tremånadersperioden som sammanlagt inte
överstiger 14 dagar – annars ska du avanmäla
försäkringen hos BRF. När du åter är fullt arbetsför
kan du ansöka om försäkringen med
hälsodeklaration. Den fullständiga definitionen på
fullt arbetsför ser du under Allmänna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser
Vem kan teckna försäkringen?
Gruppförsäkringen kan tecknas av brandmän i
aktiv tjänst som uppfyller hälsokraven och erbjuds
försäkringen genom medlemskap i BRF. Som
brandman räknas även brandbefäl, studerande inom
räddningstjänstprogram, administrativ personal i
räddningstjänst samt personal vid BRFs kansli.
När gäller försäkringen?
Gruppförsäkringen gäller för enskild gruppmedlem så
länge medlemskapet varar och premien betalas. Du
kan när som helst säga upp försäkringen via brev eller
e-post.
Full arbetsförhet
Fullt arbetsför innebär att du:
– kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar
– inte tar emot eller har rätt till ersättning som har
samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller
funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning.

För dig som har lönebidragsanställning, på grund av sjukdom
beviljats ledighet för att prova annat arbete eller av hälsoskäl
har ett anpassat arbete gäller vissa kvalifikationsregler – se
Gemensamma bestämmelser i villkoren.
Premier och premiebetalning
Första premien ska betalas senast angiven förfallodag. Om
premien inte betalas upphör försäkringen att gälla 14 dagar
efter att Nordeuropa Försäkring har sagt upp försäkringen.
Av det materialet som sänds ut i samband med
försäkringens tecknande framgår vad som gäller vid bristande
premiebetalning. Premien betalas månadsvis via autogiro eller
inbetalningskort till BRF.
Begränsningar i försäkringarnas giltighet
Om du vistas utomlands i mer än 12 månader eller vistas i
område där det råder krig eller politiska oroligheter, gäller
försäkringen med de begränsningar som anges i villkoren.
Gruppavtal och villkor
Till grund för gruppförsäkringarna finns ett ettårigt
gruppavtal mellan Nordeuropa Försäkring AB och
Brandmännens Riksförbund. För försäkringarna gäller
Trygg Brandman – Villkor för sjuk- och diagnosförsäkring –
för Brandmännens Riksförbund. Villkoren kan ändras vid
gruppavtalets förfallodag.
Uppsägning och ångerrätt
Försäkringsavtalet kan när som helst sägas upp genom
brev eller e-post. Inbetald premie som används till att
täcka risk- och driftskostnader återbetalas inte.
Nordeuropa Försäkring har rätt att kräva premie för den
tid som försäkringen varit gällande.

Nordeuropa Försäkring

Fortsättningsförsäkring och efterskydd
Om du har haft försäkringen i minst 6 månader
och behöver säga upp försäkringen, har du i regel
rätt att inom 3 månader utan hälsoprövning teckna
en fortsättningsförsäkring.
Fortsättningsförsäkringen gäller i regel längst till
utgången av månaden den försäkrade fyller 65 år. Du
har ett efterskydd i 3 månader, enligt de
förutsättningar som anges i villkoren, oavsett om en
fortsättningsförsäkring har tecknats eller inte.
Fortsättningsförsäkringen har annan utformning
och villkor än gruppförsäkringen.
Seniorförsäkring
När du uppnått gruppförsäkringens slutålder eller
gått i avtalspension, erbjuds du att teckna
Nordeuropa Försäkrings Seniorförsäkring och
olycksfallsförsäkring. Du behöver då kontakta BRF.

Behandling av personuppgifter
Huvudansvarig för behandling av personuppgifterna
är Nordeuropa Försäkring AB som har tecknat
försäkringsavtalet. Uppgifterna behandlas med
sekretess, i enlighet med Nordeuropa Försäkrings
etiska regler. Vid felaktigheter i registrerade
uppgifter kontakta kundtjänst. Vid beställning av
utdrag ur Nordeuropa Försäkrings register skriv till:
Registerutdrag, Nordeuropa Försäkring AB, Box
56044, 102 17 Stockholm.
Tillämplig lag
För gruppavtalet och försäkringarna gäller
försäkrings- avtalslagen (2005:104) och allmän svensk
lag i övrigt. All kommunikation mellan den försäkrade
och Nordeuropa Försäkring sker på svenska.

Vid skadefall

Oriktig uppgift
Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter har
lämnats kan detta medföra att försäkringen blir
ogiltig eller att Nordeuropa Försäkring är fritt från
ansvar enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen
och i allmän svensk lag i övrigt. Inbetald premie
återbetalas inte i dessa fall.

Hämtar du skadeanmälan på webbplatsen
www.nordeuropa.se.

Preskription
Preskriptionstiden börjar löpa när den försäkrade
faktiskt har rätt att kräva ersättning eller annat
försäkringsskydd från försäkringsbolaget. Enligt
Försäkringsavtalslagens nya regler för 2015 kommer
preskriptionstiden att vara 10 år från den tidpunkt
den försäkrade kan ställa sitt yrkande mot Nordeuropa
Försäkring.

Försäkringsgivare

Utbetalning
Utbetalda försäkringsbelopp beskattas inte. Belopp
under 200 kronor utbetalas inte.

Om du inte är nöjd vid ett skadefall
Tag i första hand kontakt med din handläggare. Om
vi fortfarande inte skulle komma överens hittar du
information om var du kan vända dig i villkoren.

Försäkringsgivare är Knif Trygghet AS.
Försäkringsgivaren företräds av Nordeuropa
Försäkring AB. Verksamheten står under tillsyn av
Finansinspektionen.
Vill du veta mer?
Det här är en kortfattad information om
försäkringen. Läs mer om försäkringen i villkoren
eller kontakta: Söderberg & Partners, telefon 026 614100, e-post: brandman@soderbergpartners.se
För medlem som flyttats över från annan
försäkringsgivare kan särskilda regler gälla.
Information har sänts i brev vid överflyttningen.

Nordeuropa Försäkring

Nordeuropa Försäkring erbjuder gruppförsäkringar
och anpassade personriskförsäkringar med ett brett
utbud av personförsäkringar som ger en trygg och
genomtänkt försäkringsplattform. Försäkringar som
tecknas som grupp av ditt företag eller organisation.
Särskilda hälsokrav gäller för vissa försäkringar och
skador ersätts alltid enligt villkor och försäkringsavtal.
Läs mer på nordeuropa.se.

Nordeuropa Försäkring AB, Karlavägen 53, Box 56044, 102 17 Stockholm, Tel 08-410 532 00, nordeuropa.se

