GRUPPFÖRSÄKRING
Ett ekonomiskt skyddsnät i vardagen

F rågor & svar
I samarbete med:

vad ingår i det automatiska välkomst
paketet som jag får som ny medlem?
Livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring
och kritisk sjukdom. Alla medlemmar har också
en inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.

Vilka försäkringar ingår i välkomstpaketet?
Livförsäkring 465 000 kr, olycksfallsförsäkring
930 000 kr, sjukskrivning 2 800 kr/månad och
kritisk sjukdom 46 500 kr.
Visste du att även make/maka, sambo eller registrerad partner automatiskt ingår i din olycksfallsförsäkring?

Kostar Välkomstpaketet något?
Välkomstpaketet är kostnadsfritt i 3
 månader.
Du får sedan en försäkringsavi som du betalar –
eller så meddelar du If att du inte vill fortsätta
med försäkringarna på skolledarna@if.se eller
0770-77 00 79.

Vilka ytterligare försäkringar finns i
samarbetet mellan Sveriges Skolledar
förbund och If?
Förutom försäkringarna som ingår i välkomstpaketet har du som medlem möjlighet att köpa
trygghetskapital, gravid- och barnförsäkring,
sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring senior,
livförsäkring senior, kritisk sjukdom senior och
frivillig inkomstförsäkring.

Jag har mina försäkringar hos Lärar
försäkringar idag – hur gör jag för
att byta?
Det är enkelt att byta – du blir medlem i
Sveriges Skolledarförbund och får då automatiskt välkomstpaketet.

Jag har ett högre livbelopp via Lärar
försäkringar idag – hur gör jag då?
Du kan få motsvarande belopp även via Sveriges Skolledarförbund! Gör så här:
1) Anmäl det till If senast 3 månader efter
inträdet till Sveriges Skolledarförbund.
2) Fyll i ansökan att du är fullt arbetsför och
att ev. medförsäkrad är fullt arbetsför.
3) Skicka in ett intyg på att du hade det högre livförsäkringsbeloppet vid inträdet till
Sveriges Skolledarförbund.

Måste jag fylla i en hälsodeklaration?
Nej, inte som ny medlem – du behöver bara
vara fullt arbetsför (och inte äldre än 65 år)
så får du välkomstpaketet. Om du däremot
önskar teckna fler försäkringar eller utöka
ditt skydd som ingår i välkomstpaketet – ska
du fylla i en förenklad hälsodeklaration.

Hur länge gäller försäkringarna?
Under hela medlemskapet dock längst till
och med slutålder för försäkringen*. Om du
väljer att gå ur förbundet upphör försäkringarna för dig, medförsäkrad och barn.
*Trygghetskapital

60 år

Sjukskrivning, kritisk sjukdom,
sjukvårdsförsäkring och frivillig
inkomstförsäkring

65 år

Livförsäkring, olycksfallsförsäkring,
gravid- och barnförsäkring

67 år

Olycksfallsförsäkring senior, livförsäkring
senior och kritisk sjukdom senior

85 år
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Har du ytterligare frågor?
if.se/skolledarna
skolledarna@if.se
0770-77 00 79

Fullt arbetsför innebär:
Du ska kunna fullgöra ditt arbete utan att vara sjukskriven till någon del eller uppbära;
sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringsersättning, sjukbidrag, sjukersättning, minst halv arbetsskadelivränta.

premier (efter välkomstpaketet)
Livförsäkring
Försäkringsbelopp
232 500 kr
465 000 kr
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930 000 kr
1 395 000 kr
1 860 000 kr
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Olycksfallsförsäkring
Invaliditetskapital

Premie
-67 år

930 000 kr
1 395 000 kr
1 860 000 kr
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Sjukskrivning
Försäkringsbelopp per
månad
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Kritisk sjukdom
Försäkringsbelopp
46 500 kr
93 000 kr
232 500 kr
465 000 kr

Åldersavtrappning av försäkringsbelopp kan
förekomma, se försäkringsvillkoren.

