GRUPPFÖRSÄKRING
för dig som är medlem i
Sveriges Skolledarförbund.
I samarbete med:

En prisvärd

GRUPPFÖRSÄKRING
Tillsammans med Sveriges Skolledarförbund har vi tagit fram ett förmånligt försäkringspaket som täcker de viktigaste behoven. Fördelen
med gruppförsäkringen är att kostnaden blir mindre jämfört med en individuell försäkring. Du kan även medförsäkra dina familjemedlemmar
till ett förmånligt pris. Dessutom har försäkringarna valbara belopp så
att du kan anpassa ditt försäkringsskydd efter dina behov.

ETT VÄLKOMSTPAKET MED RIKTIGT
BRA FÖRSÄKRINGAR
Som ny medlem i Sveriges Skolledarförbund får du
ett välkomstpaket med livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och en kritisk sjukdomsförsäkring. Den kostnadsfria gruppförsäkringen gäller i
tre månader. Försäkringarna ger dig följande skydd:
LIVFÖRSÄKRING
Har du tänkt på vad som händer med dina efterlevande om du skulle avlida? Livet måste gå vidare.
Skulle de klara sig ekonomiskt eller är de beroende
av din inkomst? Med en livförsäkring ger du dina
nära en extra ekonomisk trygghet om du skulle
avlida.
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
En bra olycksfallsförsäkring är ofta det bästa sättet
att gardera sig mot oförutsedda händelser. Försäkringen ger ersättning vid olycksfall om den försäkrade blir mediciniskt invalidiserad och om den framtida arbetsförmågan minskar med 50 % samt vid
dödsfall. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt.

TmåRnaEder
SJUKFÖRSÄKRING
En långvarig sjukdom eller en skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt.
Ofta har du anpassat din tillvaro efter din inkomst.
Skulle en del av denna utebli kan du behöva minska
dina utgifter eller ta av dina besparingar. I gruppförsäkringen ingår en sjukförsäkring som kompenserar
en del av ditt inkomstbortfall om du blir sjuk.
KRITISK SJUKDOMSFÖRSÄKRING
En kritisk sjukdom, tex cancer eller hjärtinfarkt, kan
vända upp och ned på din tillvaro utan förvarning.
Ett ekonomiskt tillskott kan då underlätta och ge
flexibilitet i en tuff period.
KOMPLETTERA MED FLER FÖRSÄKRINGAR
Du kan t.ex. välja att utöka omfattningen på gruppförsäkringen eller komplettera med försäkringar som
du tycker att du behöver. Ett exempel är barnförsäkringen som ingår i vår gruppförsäkring.

ETT EXTRA SKYDDSNÄT
Alla vuxna i Sverige har genom samhället ett grundläggande skyddsnät. Här Ingår t.ex. sjukpenning
och allmän pension. Men om vardagen plötsligt
förändras till följd av en olycka eller sjukdom kan ett
extra ekonomiskt stöd behövas för att få vardagen
att fungera igen. Med en gruppförsäkring får du ett
prisvärt skydd som ger extra trygghet för dig och din
familj.

EN VIKTIG FÖRDEL
Byter du din gruppförsäkring från Lärarförsäkringar till vår gruppförsäkring och har en utökad
livförsäkring kan du få motsvarande belopp hos oss.
Detta under förutsättning att du anmäler detta till
oss senast tre månader efter inträdet (då du köper
försäkringen) i Sveriges Skolledarförbund.

FÖRDELAR

med försäkringen
PRISVÄRT OCH OMFATTANDE
FÖRSÄKRINGSPAKET.
FAMILJEMEDLEMMAR KAN
MEDFÖRSÄKRAS.
KAN KOMPLETTERAS MED FLER
FÖRSÄKRINGAR.
ALLA BELOPP SOM UTBETALAS
ÄR SKATTEFRIA.

If-35383:1  

FÖRMÅNLIGA RABATTER PÅ FLER FÖRSÄKRINGAR
Som medlem i Sveriges Skolledarförbund får du förmånliga rabatter
på våra övriga försäkringar för t.ex. hem, villa och bil. Samlar du
fler försäkringar hos oss blir du dessutom If Plus-kund och kan få
upp till 20 % ytterligare rabatt på dina försäkringar. If Plus-rabatten
gäller utöver det förmånliga pris som du får som medlem i Sveriges
Skolledarförbund. Kontakta oss på telefon 08-792 72 27 så berättar
vi mer.

VILL DU VETA MER

om vår gruppförsäkring?
Du är välkommen att ringa oss på 08-792 72 27 eller mejla
gruppforsakring@if.se. Mer detaljerad information och fullständiga
försäkringsvillkor hittar du på www.if.se/skolledarna.
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2 FÖR PRISET AV 1!
Din olycksfallsförsäkring gäller även för din make/maka/registrerad
partner/sambo.

