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PRODUKTBLAD

Gruppförsäkring för dig som är medlem i
Sveriges Yrkesmusikerförbund
Gruppförsäkring är ett enkelt och bra sätt för dig och din familj att skaffa ett grundskydd till en
förmånlig kostnad. Dessutom kan make/sambo teckna samma förmåner.
Läs mer om respektive produkt nedan. Detta är endast en översiktlig information. Du kan läsa
mer i försäkringsvillkoren.
LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD

SJUKFÖRSÄKRING

Innehåller ett dödsfallskapital som utbetalas till efterlevande om
du avlider. Du kan välja mellan fyra försäkringsbeloppsnivåer.
Barnskydd ger en ersättning till dina barn om de blir arbetsoförmögna, eller avlider. Barnskyddet gäller även vid medfödda
skador och gäller till 18 års ålder.

Om du blir sjukskriven längre tid än tre månader är sjukpen-ningen från försäkringskassan ca 80 procent. Med denna
försäkring kan du förstärka din ersättning vid sjukdom. Vid
minst 25 procents sjukskrivning lämnar försäkringen en
skattefri ersättning månadsvis i max tre år.

SJUKKAPITAL

BARNFÖRSÄKRING
Barnförsäkringen gäller dygnet runt och ger ersättning vid sjukdom och olycksfall på upp till 30 pbb och en högre nivå på 50 pbb.
Försäkringen gäller till utgången av det kalenderår då barnet
fyller 25 år. I försäkringen ingår även:
• rese-, läke-, tandskade- och merkostnader
• dödsfallsersättning (1 prisbasbelopp)
Det viktigaste i barnförsäkringen är att invaliditet p.g.a. sjuk-dom ingår, då försäkring via förskolan eller skolan oftast bara
innehåller en olycksfallsförsäkring.
Barnförsäkringen kan endast tecknas av medlem i SYMF och i
kombination med någon av de andra försäkringarna.

Sjukkapital är ett belopp som utbetalas till dig vid medicinsk
och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet utbetalas med
ett engångsbelopp i förhållande till invaliditetsgrad vid vissa
diagnoser.
Ekonomisk invaliditet utbetalas med ett engångsbelopp efter
tre års arbetsoförmåga till minst 50 procent. Har man rätt till
ersättning för både medicinsk och ekonomisk invaliditet är
totala ersättningen maximerad till valt försäkringsbelopp.
Sjukkapitalet avtrappas med 5 procentenheter per år från
56 års ålder.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och ger dig ett
olycksfallsskydd utan undantag för ”riskfyllda” sporter.
Den viktigaste delen är invaliditetsersättningen där du kan
välja mellan nivå 30 eller 50 pbb, men det ingår även:
• rese-, läke-, tandskade- och merkostnader
• ärrersättning
• sveda och värk
• dödsfallsersättning (1 prisbasbelopp)
• krisförsäkring

MER INFORMATION
Detta är en översiktlig information. Ansökningshandlingar med
priser, förköpsinformation samt fullständiga villkor finns på
SYMF:s hemsida, www.symf.se under fliken Försäkringar och
sedan vidare till Medlemsförsäkringar
Du kan också kontakta Söderberg & Partners på telefonnummer
026-61 41 00 eller via e-post symf@soderbergpartners.se om du
har frågor om SYMF:s gruppförsäkring.

Försäkringsgivare för livförsäkring är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), org nr 516401-6692, 106 50 Stockholm.
Försäkringsgivare för förtidskapital, sjuk-, barn och olycksfallsförsäkring är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) org nr
502010-9681, 106 50 Stockholm. Styrelsernas säte är Stockholm.

