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För dig som medlem i Symf,
Sveriges Yrkesmusikerförbund
Gruppförsäkring för ekonomisk grundtrygghet
Våra liv-, olycksfalls-, sjuk- och barnförsäkringar ger dig möjlighet att enkelt och prisvärt försäkra dig och
din familj om ekonomisk grundtrygghet om olyckan skulle vara framme.
Livförsäkring
För dig som vill ge ekonomisk trygghet till
någon om du avlider. I livförsäkringen ingår
ett barnskydd som betalar ut ett prisbasbelopp om barnet avlider före 18 års ålder.
För att ge barnen ett tryggt skydd som
gäller för både sjukdom och olycksfall dygnet
runt bör en separat barnförsäkring köpas.
Olycksfallsförsäkring
De flesta av oss är försäkrade under arbetstid, men olycksfall händer när som helst
under dygnet. Därför gäller vår olycksfallsförsäkring både under arbetstid och fritid.
Den viktigaste delen i olycksfallsförsäkringen är ersättning vid invaliditet. Men i samband med olycksfall får du också en ersättning för behandlings- och läkningstid samt
ersättning för tand-skadekostnader, personliga tillhörigheter, merkostnader och ärr.
Dessutom betalas en ersättning vid dödsfall
till följd av olycksfall. Försäkring ger också
ersättning för behandling hos psykolog eller
psykoterapeut om du behöver stöd i en
krissituation.
Sjukförsäkring
Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning med kännbart inkomstbortfall.
Sjukförsäkringen täcker upp en del av inkomstbortfallet. Vi erbjuder sjukförsäkring i
fyra kompletterande delar som kan köpas var
för sig:
• Månatlig sjukförsäkring – ger vid minst
25 procents arbetsoförmåga en
månadsvis ersättning i längst tre år efter
90 dagars karens.

• Sjukkapitalförsäkring – ger ett engångsbelopp efter tre års arbetsoförmåga till
minst 50 procent. Ersättningen beräknas
på valt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet minskas med fem procentenheter
per år från 46 års ålder men det blir aldrig
lägre än 25 procent.
• Medicinsk invaliditet vid sjukdom – ger
ekonomiskt skydd om du får en bestående funktionsnedsättning som blir bedömd
som en medicinsk invaliditet. Ersättningen
beräknas på valt försäkringsbelopp, din
ålder vid skadetillfället samt din
invaliditetsgrad. Försäkringsbeloppet
minskas med fem procentenheter per år
från 46 års ålder men det blir aldrig lägre
än 25 procent.
• Diagnosförsäkring – ger en engångssumma
på ett prisbasbelopp om man drabbas av
någon av de sjukdomar som ingår, som till
exempel stroke, cancer och hjärtinfarkt.
Ersättningen betalas 30 dagar efter
fastställd diagnos. Alla diagnoser som
ingår finns omnämnda i för- och
efterköpsinformationen.
Barnförsäkring
Trots att barnen är det viktigaste och mest
värdefulla vi har är de ofta dåligt försäkrade
vid sjukdom och olycksfall.
Om ditt barn omfattas av en individuell
barnförsäkring är denna försäkring ett bra
komplement för att stärka skyddet.
Barnförsäkringen ger ersättning vid invaliditet på grund av olycksfall och sjukdom.
Försäkringen kan också ge ersättning vid
sjukhusvistelse.

Vid olycksfall ersätts läke-, tandskade-,
rese-, rehabiliterings- och merkostnader
samt ärr. Om olycksfall eller sjukdom skulle
leda till dödsfall betalas en dödsfallsersättning. Försäkringen gäller längst till slutet av
det kalenderår som barnet fyller 25 år.
Barnförsäkringen gäller för medlemmens
alla barn. Makes eller sambos barn måste
vara folkbokförda på samma adress som
medlem-men för att omfattas av
försäkringen.
Mer information
Detta är en översiktlig information.
Ansökningshandlingar med priser,
förköpsinformation samt fullständiga villkor
finns på SYMF:s webbplats www.symf.se
under fliken Försäkringar och sedan vidare
till Medlemsförsäkringar.
Du kan också kontakta:
Betalning och kontofrågor
Tydligas kundservice
Tel: 08-121 548 90
E-post: grupp@tydliga.se
Försäkringsfrågor
Försäkringsstrategerna - Thomas Morberg
Tel: 0720-127 001
E-post:
thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar
Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ),
516401-6692, för livförsäkring och
Länsförsäkringar AB (publ), 502010-9681, för
övriga försäkringar, 106 50 Stockholm.
Styrelsens säte är Stockholm. Vi står under
Finansinspektionens tillsyn.
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Gemensamt för våra försäkringar
Begränsningar
Tänk på att det finns begränsningar i försäkringarna. Du kan läsa om dem i vår föroch efterköpsinformation och i villkoren för de olika försäkringarna på vår webbplats
lansforsakringar.se/halsa.
Priset för försäkringarna
Priset för försäkringarna beror bland annat på din och din medförsäkrades ålder.
Det vi beskrivit här är hur du enkelt och prisvärt kan försäkra dig om bra grundtrygghet för dig själv och din familj.

Har du betalnings- och kontofrågor kontakta Tydligas kundservice på e-post grupp@tydliga.se eller på
telefon 08-121 548 90.
Vid försäkringsfrågor kontakta Försäkringsstrategerna - Thomas Morberg på e-post
thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se eller på telefon 0720-127 001.

