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INNLEDNING

Videreutvikling og
reforhandling av
forsikringsavtaler
PF Forsikring reforhandlet alle avtaler for 2019
– denne høsten har vi videreutviklet og justert
avtalene med alle samarbeidspartnerne.
Noen avtaler har gått ned i pris – de fleste
er uendret og en avtale har fått en liten
prisøkning inn i 2020.
Reidun Martinsen
Leder for Merkantilutvalget

Vi tror fortsatt du som medlem blir godt fornøyd med f
ordeler, vilkår og priser fra selskapene vi samarbeider med:
Gouda Reiseforsikring, AIG, Codan og Storebrand.
Merkantilutvalget i PF har en målsetting om å forbedre og
skaffe nye attraktive avtaler, framfor alt gode forsikringsavtaler, for alle medlemmene i PF. En kan ikke
understreke nok hvor viktig det er med gode
forsikringer – og best ser en det om uhellet er ute.
Vi har i samarbeid med Søderberg & Partners reforhandlet
alle avtalene denne høsten og kan med glede meddele at
vi har fått prisnedgang på noen få avtaler, mens de fleste
videreføres med uendret pris. Vi har fått noen vilkårsforbedringer, blant annet er det videreført 6 mnd gratis
reiseforsikring, 6 mnd gratis innboforsikring og 6 mnd gratis
helseforsikring for nye medlemmer og avgangsstudenter.
Det er innført dekning for kritisk sykdom i studentpakken.

Vi i merkantilutvalget i PF anbefaler alle medlemmer å lese
forsikringsbrosjyren godt – ta gjerne kontakt med
PF Forsikring dersom det er noe du lurer på. Vi vil også
oppfordre alle tillitsvalgte om å snakke om forsikringsavtalene på medlemsmøter og samlinger.
Lykke til med det gode arbeidet

Med vennlig hilsen

Reidun Martinsen
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Har livet ditt endret seg?
Da må sannsynligvis også
forsikringene dine endres.

Ferdig utdannet? Ny jobb?
Kjøpt leilighet? Hus?
Bunad? Bil? Blitt
samboer? Venter barn?
Nygift? Nyskilt?

Når livet tar en sving, en
opptur eller en nedtur, er
forsikringer det vi tenker
minst på. Men da er det
viktigst!

Bruk forsikringsfordelene
du har krav på. Kontakt de
dyktige rådgiverne hos
PF Forsikring: tlf 23 16 31 00.
Det kan absolutt lønne seg!
Og den dagen noe skjer har
du PF Forsikring i ryggen.
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PF Obligatoriske

Alle live

INNLEDNING FORSIKRINGSBROSJYRE PF 2016

BLA OM og les om:

ts sider

➔ PF Obligatoriske
➔ PF ID-tyveriforsikring
➔ PF Web Clean-up
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PF OBLIGATORISKE

PF Obligatoriske
Omfattende forsikrings-”grunnmur”!

• 10 viktige dekninger
• Til 70 år!

Du får alle disse forsikringene for
kun kr 239 per måned:
• Kritisk sykdom-forsikring
• ID-tyveriforsikring
• Web Clean-up
• Ulykkesforsikring invaliditet
• Ulykkesforsikring død
• Ulykkesforsikring
- behandlingsutgifter
• Ulykkesforsikring Pluss
- benbrudd, ombygging m.m.
• Dødsfallforsikring
• Uføreforsikring
• Begravelsesstøtte

Les mer om de
enkelte ordningene
på de neste sidene
eller her:

PF ID-TYVERIFORSIKRING OG PF WEB CLEAN-UP
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PF ID-tyveriforsikring
Inkludert i PF Obligatoriske

Forsikringen dekker deg som medlem,
ektefelle/samboer, og barn med samme
folkeregistrerte adresse ut året de fyller 21.

ID-tyveri:
Alle situasjoner hvor en person uberettiget, og med
vinnings hensikt, bruker en annen persons identitet til å
åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke
om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre
abonnement i vedkommendes navn.
Forsikringen dekker:
• juridisk bistand for forebygging og tiltak
for å forhindre ytterligere misbruk
• erstatning av økonomisk tap
• fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger
Forsikringen leveres av Codan.

PF Web Clean-up
Inkludert i PF Obligatoriske

Forsikringen dekker deg som medlem,
ektefelle/samboer, og barn med samme
folkeregistrerte adresse ut året de fyller 21.

Web Clean-up/nettsikkerhetsforsikring:
Nettsikkerhetsforsikring hjelper medlemmet og husstand
med å fjerne ulovlig og krenkende
informasjon på nett..

Forsikringen leveres av Codan.

Rådgivning om hvordan sikrede kan beskytte seg
mot at personlig informasjon uønsket blir spredt på
internett.
Hjelp til å få slettet uønsket og/eller krenkende innhold fra
nettet, samt å lukke falske profiler som er opprettet i sikredes navn. For eksempel:
• Uønskede bilder og videoer
• Krenkende kommentarer og trusler
• Mobbing og annet sjikanerende materiale
• Personlig informasjon
• Kontaktopplysninger
• Falske profiler på sosiale medier
• Ta tilbake kontroll over hackede bruker- og e-postkontoer

Sykdom og ulykke

Hvis sykdom
og ulykke rammer

INNLEDNING FORSIKRINGSBROSJYRE PF 2016

BLA OM og les om:
➔ PF Kritisk sykdom-forsikring
➔ PF ulykkesforsikringer
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PF KRITISK SYKDOM-FORSIKRING

Inkludert i PF Obligatoriske

PF Kritisk
sykdom-forsikring
Forsikringen dekker deg som medlem

Forsikringssummen på 125 000 kroner utbetales til deg
etter 30 dager, dersom du får stilt endelig diagnose, utført
operasjon eller settes på venteliste i Norge for
transplantasjon.

Det er ingen karensperiode, og forsikringen gjelder til
utløpet av året du fyller 70 år. Forsikringen må kjøpes før
fylte 60 år.

Forsikringen dekker:
• kreft
• hjerteinfarkt
• hjerneslag p.g.a hjerneblødning og/eller hjerneinfarkt
• hjernesvulst
• multippel sklerose
• ALS
• motornevronsyndrom
• limb-girdle (LMGD) muskeldystrofi
• Parkinsons sykdom (før 60 år)
• permanent lammelse
• blindhet
• døvhet
• tap av taleevnen
• nyresvikt
• store brannskader
• tap av armer/ben
• hjerteoperasjon
• angioplastikk
• organtransplantasjon
Forsikringen leveres av AIG.

Les mer:

NB! Punktene er ikke utfyllende.
Det er definisjonene i forsikringsbeviset og -vilkårene som gjelder.

PF KRITISK SYKDOM-FORSIKRING
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Frivillig

PF Kritisk
sykdom-forsikring
Forsikringen dekker deg som medlem
og/eller ektefelle/samboer

Du kan kjøpe ekstra forsikring som utbetales dersom
du blir rammet av en av de kritiske sykdommene eller
diagnosene som er beskrevet under PF obligatorisk Kritisk
sykdomforsikring på forrige side.
Du bestemmer
Du kan kjøpe forsikring i klosser à kr 200 000, maksimalt
5 klosser (kr 1 mill.), for deg selv, ektefelle/samboer eller
begge. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre.
Slik bestiller du
Du må fylle ut egenerklæring om helse for å kjøpe
forsikringen.
Forsikringen dekker ikke:
• sykdommer som har vist tegn de første tre månedene
etter at du søkte om forsikringen
• dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom
eller lidelse
• sykdommer som det er tatt spesiell reservasjon for i
helsevurderingen.
Forsikringssummen blir utbetalt til den som er forsikret 30
dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er
gjennomført, eller du er oppført på venteliste.
ALDER

PRIS PER ÅR PER KLOSS À KR 200 000

T.o.m. 30

352

31-35

514

36-40

778

41-45

1 180

46-50

1 852

51-55

2 794

56-60

4 290

61-65

6 602

66-70

10 140

Du kan kjøpe forsikringen til utgangen av det år du fyller
60 år. Forsikringen kan gjelde til utløpet av året du fyller
70 år. Prisen er avhengig av din alder og hvor stor
dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem
og ektefelle/samboer.
Forsikringen leveres av Storebrand.
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PF ULYKKESFORSIKRING

Inkludert i PF Obligatoriske

PF Ulykkesforsikring
Forsikringen dekker deg, som medlem.
Forsikringen dekker deg, som medlem, i arbeid og fritid i
hele verden.
Skader eller dødsfall må skyldes en ulykke for at denne
forsikringen skal gi erstatning.
Hva er en ulykke?
Med ulykke menes fysisk skade på kroppen forårsaket
av en plutselig, fysisk og ytre hendelse som inntreffer i
forsikringstiden.
Forsikringssummen er kr 1,8 mill. ved skader som fører til
dødsfall eller 100 % varig medisinsk invaliditet.
Dekker også risikoaktiviteter
De aller fleste ulykkesforsikringer har en del begrensninger
for aktiviteter og idrett som forsikringsselskapene oppfatter
som risikable. Denne forsikringen har ikke slike
begrensninger. Hvis hendelsen er innenfor definisjonen av
ulykke (se ovenfor), dekker PF ulykkesforsikringer også
aktiviteter som kampsport, fallskjermhopping, kappritt, dykking uansett dybde, fjellklatring utenfor Norden og ekspedisjoner. Vi dekker selvsagt ikke aktiviteter som er ulovlige
eller grovt uaktsomme.
Forsikringen har mange tilleggsdekninger ved
ulykkeshendelser
Du får for eksempel dekning for benbrudd, medisinske
behandlingsutgifter inntil 5 %, ombygging av bolig og taxi
til/fra behandling og jobb.
Dødsfall som følge av en ulykke
Fører ulykken til dødsfall innen ett år etter skadedato,
utbetales dødsfallerstatning.
Invaliditet som følge av en ulykke
Forsikringen dekker helt ned til 1 % medisinsk invaliditet.
Meldefrister
Dersom du er utsatt for en ulykke må du melde fra så raskt
som mulig, og innen ett år. Senest 3 år etter ulykkestidspunktet skal det vurderes om skaden vil gi varig
medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder til utløpet av året
du fyller 70.
Ulykkesforsikringen leveres av AIG.

Les mer:

Viktige tips:
Meld skaden snarest
- innen ett år
Er du i tvil om den dekkes?
Meld skaden uansett!

PF ULYKKESFORSIKRING
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Frivillig

PF ulykkesforsikringer:
To forskjellige dekninger:
• Én person
• Familie

Begge disse frivillige forsikringene har de samme gode
dekningene som ulykkesforsikringen i PF Obligatoriske.
Har du flere ulykkesforsikringer, får du full erstatning fra
alle ved medisinsk invaliditet, benbrudd og ulykkesdødsfall.
PF Ulykkesforsikring Én person kan kjøpes av:
• ektefelle/samboer
• medlem (gir dobbel dekning)
• studentmedlem
• pensjonist
Forsikringssum 1,8 millioner. Forsikringen gjelder ut året
man fyller 75.
Pris per år kr 495.

PF Ulykkesforsikring Familie
gjelder for medlem og ektefelle/samboer,
barn ut året de fyller 22.
Pris per år kr 609.

Les mer:

Forsikringssummer
i PF Ulykkesforsikring Familie:

Familiesammensetning

Familiesammensetning

Enslig medlem

2 000 000

Medlem med ektefelle/samboer

1 000 000

Medlem med barn

1 000 000

Medlem med ektefelle/samboer og barn

1 000 000

Ektefelle/
samboer

Hvert barn

1 000 000
1 000 000
1 000 000

Ulykkesforsikringen leveres av AIG.

1 000 000
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Dødsfall, uførhet og reiseforsikring

Hva hvis jeg
blir ufør?

BLA OM og les om:
➔ PF Dødsfall- og uføreforsikring
➔ PF Kloss på kloss
➔ PF Uførerente
➔ PF Reiseforsikring

INNLEDNING FORSIKRINGSBROSJYRE PF 2016
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PF DØDSFALL- OG UFØREFORSIKRING

PF Dødsfall- og uføreforsikring
med reservasjonsrett

Inkludert i PF Obligatoriske

Dekker deg som medlem

Forsikringen er en viktig grunnforsikring til en svært
rimelig pris. Alle nye medlemmer er med i forsikringen
uten helseerklæring – enkelt og greit.
Du kan reservere deg mot forsikringene, men husk at hvis
du senere vil være med, må du levere helseerklæring som
forsikringsselskapet må godkjenne først.
For å kjøpe de frivillige Kloss-på-kloss-forsikringene (se
neste side) må du være med på denne.
Dødsfall
Ved dødsfall til og med året du fyller 50, utbetales
kr 1 000 000. Deretter reduseres summen med kr 50 000
per år fram til du fyller 60 år. Da er summen kr 500 000 til
ut året du fyller 70. Skyldes dødsfallet en ulykke, kommer
også ulykkesforsikringen til utbetaling.
Uførhet
Forsikringen inneholder også uførekapital, som er en
engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.
Forsikringssummen kan utbetales når du er minst 40 % varig arbeidsufør, tidligst 2 år etter at du ble syk/skadet. Den
kan også utbetales hvis du har fått minst 40 % sykepenger/
arbeidsavklaringspenger fra NAV i minst 3 år sammenhengende, med NAV-vedtak om ytterligere ett år. Mer om
uføreutbetaling finner du i forsikringsbeviset på Min side,
og vilkårene.
Nedtrappende
Uføredekningen følger utbetalingstidspunktet. Den starter
på 80 % av dødsfalldekningen og trappes ned med 2 prosentpoeng per år fra fylte 26 år. Sykdommen/skaden må
starte før du fyller 60.
Karenstid
Forsikringsselskapet dekker ikke arbeidsuførhet som inn-

treffer innen 2 år etter innmelding i ordningen, som skyldes
sykdom/skade som du hadde ved innmelding i PF og
forsikringen, og som det må antas at du kjente til.
Hvem får utbetalt forsikringssummen?
Dødsfallsummen utbetales til ektefelle/ samboer*. Etterlater du deg ikke ektefelle eller samboer, går utbetalingen til
livsarvinger (barn). Ellers utbetales forsikringssummen til
testamentarvinger eller andre arvinger etter loven. Ønsker
du at summen skal gå til andre enn disse, kan du ordne det
ved å fylle ut et begunstigelsesskjema. Skjemaet får du fra
PF Forsikring.
Forsikringssummen ved uførhet utbetales til medlemmet.
Det er ingen inntektsskatt på noen av forsikringssummene.
*) Se samboerdefinisjonen på side 27.
Forsikringen leveres av Storebrand.
Eksempler på forsikringssummer
ALDER

DØDSFALLFORSIKRING

UFØREFORSIKRING

30

1 000 000

700 000

40

1 000 000

500 000

50

1 000 000

300 000

60

500 000

50 000

70

500 000

0

PF Begravelsesstøtte
Både du, som PF-medlem, din ektefelle/partner og dine barn er dekket
av PF Begravelsesstøtte. Er begge
medlem av PF, så er det utbetaling på
begge avtalene.

Inkludert i PF Obligatoriske

Aldersgrensen er 70 år både for deg
og for ektefelle/samboer/partner, og
21 år for dine barn. Du må være medlem av PF - altså yrkesaktiv.

Nyhet 2019!

Forsikringen utbetales raskt når én av
dere dør.
Forsikringssummen er 1 G
- kr kr. 99 858.
Forsikringen leveres av Storebrand.

PF KLOSS PÅ KLOSS
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Les mer:

PF Kloss på kloss
Frivillig

Mye rimeligere enn gjeldsforsikring! Fra kr 32 per år!

For medlem og/eller ektefelle/samboer

PF Forsikring har utviklet et eget system for dødsfall-,
uføre og kritisk sykdoms-forsikring: «Byggeklosser» med
dekning på kr 200 000 per kloss. Velg selv hvor mange
klosser du trenger for å dekke ditt behov, eller din samboers/
ektefelles behov. Vi hjelper gjerne til med behovsanalyse.
Mer fleksible kollektive personforsikringer finnes ikke.
Ingen nedtrapping
Det er ingen nedtrapping på klossforsikringene. Til og med
uføreforsikringen gjelder uavkortet ut det året du fyller 60
år. Du må være med på hele PF Obligatorisk – altså ikke
ha reservert deg. Klossforsikringen utbetales i tillegg til
forsikringer du ellers har, det er ingen samordning.
Maks 4 millioner
Du kan kjøpe dødsfallforsikring for deg selv og ektefelle/
samboer på inntil 20 klosser hver, dvs. inntil kr 4 millioner i
forsikringssum. Det samme gjelder for uføredekningen.
For kritisk sykdom-dekningen kan du kjøpe forsikringssum
på maks 1 million (5 klosser).
Klossforsikringene er frivillige, og de betinger tilfredsstillende egenerklæring om helse, både for deg og
medforsikret ektefelle/samboer (se baksiden).
Pris
Du betaler for hver kloss, altså kr 200 000 i forsikringssum.
Velg antall klosser etter hva som passer for deg og dine.
Forsikringen leveres av Storebrand.
Slik bestiller du
Du må fylle ut egenerklæring om helse for å kjøpe
forsikringen. Kontakt PF forsikring for å få helseskjema.
Dette fylles ut via nettet og bekreftes med Bank ID.

Dekning Død.
ALDER

PRIS PER ÅR PER KLOSS À KR 200 000

T.o.m. 30

32

31-35

48

36-40

76

41-45

130

46-50

214

51-55

372

56-60

630

61-65

1 163

66-70

1 951

71-75

3 372

Dekning Ufør
ALDER

PRIS PER ÅR PER KLOSS À KR 200 000

T.o.m. 30

220

31-35

252

36-40

433

41-45

629

46-50

896

51-55

1 338

56-60

1 968

Dekning Kritisk Sykdom
ALDER

PRIS PER ÅR PER KLOSS À KR 200 000

T.o.m. 30

352

31-35

514

36-40

778

41-45

1 180

46-50

1 852

51-55

2 794

56-60

4 290

61-65

6 602

66-70

10 140
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PF UFØRERENTE

Les mer:

PF Uførerente
Frivillig
For medlem og/eller ektefelle/samboer

Etter ett års sammenhengende sykmelding reduseres
inntekten din til ca. 66 %. Dette er NAVs/SPKs satser for
arbeidsavklaringspenger/uførepensjon. De aller fleste
opplever denne kraftige nedgangen som problematisk.
Mange medlemmer har derfor etterspurt en forsikring som
gir bedre økonomi i en slik vanskelig livssituasjon.
Derfor tilbyr vi nå PF Uførerente!
Du får utbetalt PF Uførerente hvis du har vært minst
40 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende.
Uførerenten kan være med på å kompensere for den
reduserte inntekten. Ved lavere uføregrad enn 100%,
fastsettes utbetalingen i forhold til den fastsatte uføregrad.
Erstatningen er skattepliktig med 4,4 %. Er uføregraden
under 40%, gis det ikke erstatning.
Velg mellom to ulike forsikringssummer:
1 G eller 2 G.
• 1 G – kr 99 858 årlig.
• 2 G - kr 199 716 årlig.

Inntil 4 år
Forsikringssum 1 G gir månedlig erstatning kr 8 321.
Forsikringssum 2 G gir månedlig erstatning kr 16 643.

Forsikringssummen fordeles på månedlige betalinger.
TIDSBEGRENSET UFØRERENTE
DEKNING

ALDER

PRIS PER ÅR

Per 1 G*

T.o.m. 30

723

31 - 35

924

36 - 40

1 153

41 - 45

1 408

46 - 50

2 132

51 - 55

2 998

56 - 60

3 886

*Prisen for 2 G er dobbelt av 1 G.

Erstatningen utbetales i maksimalt i 4 år, eventuelt til du
blir frisk tidligere. Er du fortsatt ufør, kan uførekapitalforsikringen fra obligatorisk pakke og Kloss på kloss være
aktuell.
NB! Du må være med på hele PF Obligatorisk – altså ikke
ha reservert deg. Du må også ha minimum én kloss,
kr 200 000, i frivillig Kloss på kloss uførekapital.
Opphør
Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderåret du fyller 60 år, men må kjøpes innen du fyller 55 år.
Kontakt PF forsikring for å få helseskjema. Dette fylles ut
via nettet og bekreftes med BankID.
Forsikringen leveres av Storebrand.

PF REISEFORSIKRING
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Frivillig

PF Reiseforsikring
• Ubegrenset sum reisegods
• Sykkeltyveri og trafikkuhell også i hjemkommunen
• Sykkel/el-sykkel med fastmontert utstyr 25 000
• Forsinket bagasje uten karenstid
• Også på tjenestereise

Har du sjekket hva andre betaler for reiseforsikring av
lignende kvalitet? Vi anbefaler deg å sammenligne!

Her er noen av våre spesielt gode dekninger:
• Enkeltreiser inntil 90 dager
• Reisegods ubegrenset sum
• Forsinket reisegods uten karenstid
• Ingen egenandel
Dekning

Forsikringssum per familie

Enkeltreiser
Reisegods
- Enkeltgjenstander
- Sykkel
Reisesyke
- Tilkallelse/hjemkallelse
- Reiseavbrudd
- Utflukter
- Søk- og redningsutgifter
Evakuering
Ansvar

inntil 90 dager
ubegrenset
40 000
25 000
ubegrenset
ubegrenset
100 000
2 000
200 000
ubegrenset
15 mill

Forsinkelse
- Forsinket avgang ➔ Dekker etter 4 timer dokumenterte
merutgifter til mat / overnatting med
inntil 3 000 p.p./6 000 for familie
- Forsinket
ankomst/bagasje ➔ Dekker uten karenstid
inntil kr 5 000 p.p./20 000 for familie
Avbestilling
300 000
Ulykkesforsikring
- Medlem og ektefelle/samboer

- Barn

Kr 500 000 død/invaliditet
t.o.m. 69 år,
100 000 t.o.m. 75 år
Kr 100 000 død
/ 500 000 invaliditet

Forsikringen inkluderer tilleggsdekninger for sportsutstyr, aktiviteter og kultur:
Forsinket sportsutstyr, forhåndsbetalte påmeldingsavgifter som green fee og heiskort som ikke kan refunderes,
eller forhåndsbetalte billetter som ikke kan benyttes pga
egen sykdom (eller nødvendig hjemreise).
Egenandelsfordel leiebil!
PF Reiseforsikring inneholder dekning for egenandel inntil
kr 20 000 ved skade på leiebil utenfor bostedsland.

Les mer om dekningene

og summer her:

Ikke unntak for risikoaktiviteter
Som ulykkesforsikringene har heller ikke reiseforsikringen
unntak for spennende og utfordrende aktiviteter.
Så omfattende reiseforsikring finner du ikke til slike priser
noe annet sted.
Tjenestereise gjelder kun for medlemmer.
Forsikringen leveres av Gouda Reiseforsikring.
PRIS PER ÅR
Familie

1128

Én person

794

Student
Pensjonist familie

450
1 662

Tilsvarende reiseforsikringer koster
2-3 ganger så mye!
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Barn, helse, innbo, student

Noen ganger
trenger
man hjelp

BLA OM og les om:
➔ PF Barneforsikring
➔ PF Helseforsikring
➔ PF Innbo Pluss
➔ PF Studentforsikring
➔ PF private skadeforsikringer
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PF BARNEFORSIKRING

Les mer:

PF Barneforsikring
Frivillig

PF Barneforsikring er blant markedets aller beste. Forsikringen gir både engangsutbetaling og månedlig utbetaling
ved uførhet, dekker medisinsk invaliditet som følge av
ulykke, og den har dekning for flere alvorlige sykdommer.
Barneforsikring er et viktig supplement til det folketrygden
dekker, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet
ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet.
De utvalgte sykdommene som er omfattet er:
• kreft
• multippel sklerose
• diabetes mellitus type 1
En av markede
• cystisk fibrose
ts beste
• leddgikt
• hjernesvulst
• organtransplantasjon
• ulcerøs colitt
10 gode
• morbus crohn/Crohn sykdom
grunner til å
forsikre barna
Hva får du av NAV og hvilke tillegg gir barneforsikringen?
DEKNINGER

NAV

PF BARNEFORSIKRING

Medisinsk invaliditet ved ulykke

kr 0

2 697 750

Utvalgte sykdommer

kr 0

408 750

Uførekapital uansett årsak

kr 0

866 550

Uførepensjon uansett årsak

ca. 295 000

kr 65 400 per år 18 - 67 år

Dagpenger ved sykehusopphold

Behovsprøvd

654

Behandlingsutgifter ved ulykke

Behovsprøvd

99 858

Erstatning ved dødsfall

Behovsprøvd

99 858

Ombygging av bolig

kr 0

250 000

Beløpene i tabellen over justeres per 1. januar hvert år med utgangspunkt i endring av G året før.
Helseerklæring
Kontakt PF forsikring for å få helseskjema.
Dette fylles ut via nettet og bekreftes med Bank ID.
Barnets alder ved start: 3 måneder – 18 år.
Gjelder til fylte 26 år.
Flytting
Har barnet en individuell barneforsikring i Storebrand?
Forsikringen kan flyttes til PF Barneforsikring for å få PF-pris.
Forsikringen leveres av Storebrand.

ALDER

PRIS PER ÅR 2020

0 - 19 år

1 856

20 - 21 år

2 094

22 - 23 år

2 564

24 - 26 år

3 110

PF HELSEFORSIKIRNG

Les mer:

PF Helseforsikring
Frivillig
Behandling når du trenger det!

Behandling innen 10 dager
Forsikringen garanterer at du innen
10 virkedager blir undersøkt, lagt inn,
behandlet eller operert for den sykdommen
eller ulykkesskaden du har. Forsikringen
dekker utgifter til nødvendig medisinsk
behandling ved sykdom og skadetilfeller.
Etter henvisning fra lege dekker forsikringen
også nødvendig fysikalsk behandling, og
psykolog- og krisehjelp.
Prisene i 2020:
ALDER

PRIS PER ÅR

t.o.m 30

1 718

31-35
36-40

2 033
2 333

41-45
46-50

2 805
3 205

51-55
56-60

3 955
5 155

61-65
66-72

7 559
9 559

Ektefelle/samboer kan også kjøpe helseforsikringen
til samme gode betingelser.

Kontakt PF forsikring for å få helseskjema.
Dette fylles ut via nettet og bekreftes med BankID.

Rask behandling
Med PF Helseforsikring kommer du raskt til god og effektiv
behandling, og kan slippe lang sykemelding. Du kan komme fortere tilbake i jobb, på trening og i hverdagen ellers.

Les mer på våre forsikringssider
www.pf.no/forsikring

Egenandel
Egenandel ved fysikalsk behandling kr. 200 pr. behandling.
Du betaler ingen egenandel for andre behandlinger.

Forsikringen leveres av Storebrand.

23

24

PF INNBO PLUSS

Les mer:

PF Innbo Pluss
Frivillig
Velg dekning

Velg dekning: 1, 2 eller 3 mill

Dekker veggedyr, kakerlakker, skjeggkre
til kr 60 000
Dekker sykkel og el-sykkel opp

PF Innbo Pluss dekker skade og tap av innbo/løsøre på
forsikringsstedet ved brann, vannskade og tyveri/innbrudd,
samt ved kaskoskader.
I tillegg dekker forsikringen blant annet:
• Plutselige skader forårsaket av dyr
• Skade inntruffet under privat flytting – inntil 1 mill
• Tyveri av låst sykkel og barnevogn –
• Inntil kr 50 000 (utenfor bygning)
• Inntil kr 60 000 (i egen bod)
• Hobbyveksthus – inntil kr 100 000 (høyere sum!)
• Varehenger til personbil – inntil kr 20 000 (høyere sum!)
• Tyveri og hærverk på privat uteareal – inntil kr 20 000
• Veskenapping – inntil kr 30 000

Maksimal erstatning per skade er kr 1 mill, 2 mill eller 3
mill, avhengig av dekningen du har valgt. Vanlig egenandel er kr 2 000. Du slipper egenandel ved tyveri fra bolig
dersom den har FG-godkjent innbruddsalarm tilkoblet
alarmsentral, og alarmen utløses ved tyveriet. Det samme
gjelder brann/brannalarm. Sykkel som er registrert i Falck
Sykkelregister får halv egenandel ved tyveri.
Spesielle dekninger kan ha andre egenandeler. Premien
trekkes fra desemberlønnen.
Forsikringen leveres av Codan.

Sannsynligvis
billigst og best!

Kjekt å vite
Dekker hele husstanden
Du og din faste husstand trenger bare én
innboforsikring.
Hvem regnes som husstandsmedlem?
Husstandsmedlem er den som har
felles folkeregistrerte adresse og
husholdning med medlemmet. Vanligvis
er dette deg som medlem, din ektefelle
eller samboer, og hjemmeboende barn.
Studenter som bor borte på grunn av
skolegang eller militærtjeneste, er
med på foreldrenes innboforsikring.
Bokollektiv regnes ikke som en husstand.

PRIS PER ÅR

1 mill

Sone 1 – Oslo

2 mill

3 mill

1 422

1 776

2 136

Sone 2 – Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog,
Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø

973

1 214

1 459

Sone 3 - Øvrige kommuner

816

1 016

1 225

PF STUDENTFORSIKRING

PF Studentforsikring
Obligatorisk
PF Obligatorisk Studentforsikring er gratis
for alle studentmedlemmer.
Nå inkludert kritisk sykdom

PF Studentforsikring inneholder
• Innbo Pluss kr 200 000
• Ulykkesforsikring invaliditet kr 300 000
• Ulykkesforsikring dødsfall kr 50 000
• Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter kr 15 000
• Ulykkesforsikring Pluss - bl.a. sykehuspenger og
taxi til/fra arbeid og behandlinger
• Ulykkesforsikring Pluss - benbrudd inntil
kr 10 000
• Idrettsvilkår under Politimesterskap
• ID-tyveriforsikring kr 1 000 000
• Web Clean-up
• Veggedyrsanering inntil kr 100 000
• Nøkler: plutselig og uforutsett skade/tap, inntil
kr 10 000 (egenandel kr 500)
• Ombygging av bolig for rullestolbruker
inntil kr 300 000
• NYHET Kritisk sykdomsforsikring kr 50 000

Frivillig

PF Reiseforsikring
Student
Du kan også kjøpe Reiseforsikring Student
for kun kr 450 for hele året. Dette er langt
under halv pris i forhold til tilsvarende
reiseforsikringer, med et av markedets beste
vilkår. Les mer om dekningene under PF
Reiseforsikring på side 19.
Studentforsikringen leveres av
Codan og AIG.
Reiseforsikring Student leveres av Gouda.
– og husk at du kan kjøpe alle de andre
frivillige PF-forsikringene!
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PF PRIVATE SKADEFORSIKRINGER · EGENANDELSFORDEL

PF private skadeforsikringer
Frivillig
Du kan kjøpe
PF Private Skadeforsikringer for:
• Bil • Villa • Hytte/fritidshus • Båt • Verdigjenstand
• Tilhenger • Campingvogn • Campingbil • Moped
• Motorsykkel • Traktor • Veteranbil • Snøscooter
• Hund/rasekatt • Ulykke for barn
Forsikringene leveres av Codan.

Ved skade

ring 23 16 31 00
Ved skade - kontaktinformasjon
PF Forsikring velger hvert år de leverandørene som gir de
beste betingelsene for våre medlemmer.
Flere forsikringsselskaper leverer forsikringene, men du
behøver bare å forholde deg til ett telefonnummer, også
ved skade: 23 16 31 00 (PFs hovednummer)
Herfra blir du satt dit du skal, uansett tidspunkt på døgnet.
Enkelt og trygt!

Du kan også sende e-post til forsikringsselskapene.
• Reise: skade@gouda.no
• Bil, motorsykkel, båt, campingvogn, campingbil, moped,
traktor, veteranbil, snøscooter:
autoskade@codanforsikring.no
• Rettshjelp: rettshjelp@codanforsikring.no
• Innbo, villa, hytte/fritidshus, verdigjenstand, hund/katt,
ID-tyveri, Web Clean-up: bk@codanforsikring.no
• Kritisk sykdom: skadekontoret@aig.com
• Ulykke, dødsfall, uførhet: post@forsikring.pf.no

Egenandelsfordel
Frivillig

• Gjelder for nye og eksisterende kunder
• Produkter: bil, villa, hytte/fritidshus, campingvogn,
campingbil og fritidsbåt
• Krav: 4 sammenhengende skadefrie år i PF Forsikring
• Skader som ikke er tellende: glasskader og veihjelp
• Hva dekkes: egenandel med inntil 4 000 kroner ved 		
første skade
Har du egenandelsfordel på kr 4 000 eller mer i annet
selskap? Flytter du til PF Forsikring, får du med deg
egenandelsfordel på kr 4 000 fra første dag!

Kjekt å vite
Medlemsforsikringene
PF er forsikringstaker i den kollektive forsikringsavtalen. Medlemmene er forsikret/ sikret.
Megling og forvaltning av forsikringsavtalene
ivaretas av Söderberg & Partners AS
(orgnr. 971 189 452), etter avtale med PF.

TVISTER OG INFORMASJON

Tvister og informasjon

Kjekt å vite
Samboer
Person som medlemmet lever sammen
med i ekteskapslignende forhold hvis det i
folkeregisteret fremgår at vedkommende har
hatt samme bosted som medlemmet de siste
2 år, eller person som har felles bolig og felles
barn med medlemmet. Det må ikke foreligge
forhold til hinder for at lovlig ekteskap kan
inngås. En person regnes ikke som samboer
lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk
samlivsbrudd.
Kortversjon
Beskrivelsen av de ulike forsikringene er
ikke fullstendig i alle detaljer. Mer detaljert
informasjon finner du på pf.no. Ved et
skadeoppgjør er det forsikringsbevisene,
forsikringsvilkårene og avtalene mellom Politiets
Fellesforbund og det aktuelle forsikringsselskap
som sammen med skadetilfellet legges til grunn
for vurderingen.
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og
endringer av forsikringer etter at brosjyren ble
produsert.
Klager
• Noe du ikke er fornøyd med?
• Skadeoppgjør eller annet?
Da kan du kontakte oss.
De aller fleste henvendelsene vi får, løser seg
raskt og i minnelighet.
Husk at det lønner seg å kontakte oss tidlig, før
uenigheten har blitt en tvistesak.
Kontakt oss:
Tlf 23 16 31 00 eller e-post til:
post@forsikring.pf.no

Dersom det oppstår tvist mellom
forsikringsselskap og deg som medlem, kan
begge partene kreve nemndbehandling etter
Forsikringsavtalelovens § 20-1.Henvendelser
rettes til
Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen,
0212 Oslo

Tips ved
tvist:
Kontakt
PF først!
Tlf 23 16 31 00
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DESIGN: Mediamania TRYKK: Panzer Print, Finland OPPLAG: 24 000

Vi kan dessverre ikke hjelpe
deg med alt som går galt,
men forsikring kan vi!

Kontakt oss: 23 16 31 00
forsikring@pf.no
pf.no/forsikring

Hilsen oss i PF Forsikring

Politiets Fellesforbund
23 16 31 00
Gjerdrums vei 4, 0484 Oslo
pf@pf.no
www.pf.no

AIG
www.aig.no

PF Forsikring
23 16 31 00 – tast 1
post@forsikring.pf.no
www.pf.no/forsikring
www.pf.no/minside

Storebrand
www.storebrand.no

Codan Forsikring
www.codanforsikring.no

Gouda Reiseforsikring
www.gouda.no

Du kan også
chatte med oss!

