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Nya medlemmar i SPF omfattas av ett premiefritt
försäkringsskydd under tre månader. Det premie-
fria försäkringsskyddet gäller från och med den
dag du registreras som ny medlem i SPFs cen-
trala medlemsregister under förutsättning att du
lämnat ditt personnummer och att du inte tidi-
gare varit medlem i SPF. Försäkringsskyddet be-
står av en olycksfallsförsäkring och en livförsäkring
med ett försäkringsbelopp på ett helt prisbasbelopp,
dvs 39.700 kr för år 2006. För att kunna omfattas av
livförsäkringen krävs att du fyllt 60 år men inte 70 år
och att du inte är intagen för sluten sjukvård.
Efter tre månader väljer du om du vill fortsätta att omfattas av försäkringen och, i så fall,
vilket försäkringsbelopp du vill ha.

Genom medlemskap i SPF ger du ditt stöd till en organisation som verkar för att för-
bättra de äldres situation. Som medlem får du aktuell information t ex genom Vetera-
nen. Vid möten, studiecirklar, studiebesök och resor träffar man nya och gamla vänner.

Medlemskapet innebär också rätten till en viktig förmån: SPFs medlemsförsäkring. Så
länge man är yrkesverksam har man som regel möjlighet att vara ansluten till en förmånlig
gruppförsäkring. I samband med pensioneringen försvinner ofta denna möjlighet. Beho-
vet av försäkring försvinner inte för att man blir pensionär. SPF ger dig möjlighet till
fortsatt försäkring med förmånlig premie.

LivförsäkringenSPFs gruppförsäkring
– en medlemsförmån Du kan välja att teckna livförsäkring motsvarande

ett halvt eller ett helt prisbasbelopp.

Dödsfallskapital 2006
Livförsäkring 0,5 prisbasbelopp 19.850 kr
Livförsäkring 1,0 prisbasbelopp 39.700 kr

Beloppet betalas ut till den avlidnes dödsbo utöver andra eventuella
livförsäkringar.

Du kan ansluta dig till livförsäkringen inom sex månader från att du blivit
medlem i SPF om du ej fyllt 70 år och inte är inskriven för sluten sjukvård.

Livförsäkringen är livsvarig, vilket innebär att du behåller skyddet
så länge du är medlem i SPF och betalar premien.

Livförsäkringen gäller även utomlands oavsett hur lång tid
utlandsvistelsen varar.

Inom sex månader från det att du blivit medlem i SPF kan du som fyllt 60* men
ej 70 år ansluta dig till livförsäkringen. Enda kravet är att du då inte är
inskriven för sluten sjukvård. Olycksfallsförsäkringen kan du ansluta dig till
när som helst, men finns det något skäl att vänta? Byte av förening påverkar
inte inträdesdatum i SPF. Den som tecknar försäkring ska vid tecknandet bo
och ha sin hemvist i Sverige och dessutom vara inskriven i svensk försäkrings-
kassa. En förutsättning för att kunna teckna försäkring är att ditt personnum-
mer är registrerat i SPFs centrala medlemsregister.

* Ny medlem under 60 år kan teckna livförsäkringen mot godkänd hälsodeklaration.
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Premier 2006 Avtalsnummer   9550

O Olycksfallsförsäkringen * 21 kr/månad

O Livförsäkringen 0,5 prisbasbelopp 43 kr/månad

O Livförsäkringen 1,0 prisbasbelopp 86 kr/månad

* Olycksfallsförsäkringen kan du ansluta dig till oavsett ålder

OBS!
Premieinbetalningen  sker  två  gånger  per  år,  i  mars  och

september, genom inbetalningskort som vi skickar till dig
eller via av dig begärt autogiro.



Olycksfallsförsäkringen Olycksfallsförsäkringen
Du kan oavsett ålder teckna olycksfallsförsäkringen.

För att ersättning skall kunna betalas från
olycksfallsförsäkringen krävs det att olycksfallet medfört

kroppsskada som kräver behandling av läkare.
"En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade

ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse".

Försäkringen har förbehåll om du redan har en sjukdom när du skadar dig. Ersätt-
ning lämnas då för behandling under så lång tid som är normal för åldern och för
den olycksfallsskada som du har fått. Ersättning lämnas för det handikapp som är
direkt orsakat av olycksfallsskadan. Kostnader för tandskador och rehabilitering
ska på förhand godkännas av försäkringsbolaget.

Ersättning vid invaliditet
Om en olycksfallsskada leder till invaliditet betalas ersättning från försäkringen.
Ersättning betalas i förhållande till den invaliditetsgrad skadan ger upphov till.
Ersättning för invaliditet kan betalas från flera försäkringar.

Försäkringsbeloppet är relaterat till ålder.
Nedan anges exempel på försäkringsbelopp vid olika åldrar.

65 – 75 år 5 prisbasbelopp (2006: 198.500 kr)
över 75 år 4 prisbasbelopp (2006: 158.800 kr)

Ersättning för kostnader
Samtliga kostnader ska styrkas med originalkvitton. Om ersättning inte

betalas från annan försäkring kan man också få ersättning för:

Läkekostnader för läkarvård, vård på sjukhus samt behandling (inom den offent-
liga vården eller motsvarande) och hjälpmedel föreskrivna av läkare.

Resekostnader i samband med vård och behandling.

Tandskadekostnader. Kostnader för behandling av tand eller tandprotes. Tugg-
och bitskada betraktas inte som olycksfallsskada.

Rehabilitering
Invaliditetshjälpmedel och skäliga kostnader på högst 2 prisbasbelopp ersätts i samband
med rehabilitering vid olycksfall.

Merkostnader
Om olycksfallet krävt läkarbehandling ersätts skadade kläder, glasögon, hörapparat, slät
vigselring, handväska etc. upp till 0,5 prisbasbelopp och oundvikliga merkostnader under
den akuta sjukdomstiden upp till 3 prisbasbelopp.

Akutersättning pga sveda och värk
Skador som inträffar efter 2004-01-01 omfattas av ett nytt försäkringsmoment. En förutsätt-
ning för att ersättning ska kunna betalas ut är att den försäkrade råkar ut för ett ersättningsbart
olycksfall som krävt läkarbehandling. Dessutom ska olycksfallet ha orsakat sjukhusvistel-
se i minst tre dagar eller gipsbehandling eller operation. Om förutsättningarna är uppfyllda
utbetalas ersättning med 2000 kr. Ersättningen utbetalas endast en gång per olycksfall.

Krisförsäkring
I olycksfallsförsäkringen ingår också  Krisförsäkring med rätt till psykologisk hjälp och ev.
resekostnader om man drabbas av ett traumatiskt tillstånd till följd av:

●  ersättningsbar olycksfallsskada      ●  rån eller överfall som polisanmälts
●  nära anhörigs dödsfall (maka/make/registrerad partner/sambo eller barn)

Försäkringen gäller inte om man tillfogas skada av någon inom familjekretsen (maka/make/
registrerad partner/sambo, barn, föräldrar, syskon), ej heller till följd av inbrott. Vid behov
av hjälp, ring Skandias kriscentrum: tel 08-613 39 20, som förmedlar lämplig psykolog.

Ingen självrisk
Olycksfallsförsäkringen betalar ersättning utan avdrag för självrisk. Om ersättning vid
olycksfall betalas ut från annan försäkring men med avdrag för självrisk kan denna ersättas
från SPFs försäkring. Försäkringen ersätter inte kostnader som ersätts av reseförsäkring,
hemförsäkring eller av annan försäkring.

Ersättning vid dödsfall
Vid dödsfall, som beror på olycksfall, utbetalas ett engångsbelopp på 1,0 prisbasbelopp
(2006: 39.700 kr). Ersättning kan betalas från flera försäkringar.

Vid vistelse utom Norden under kortare tid än tolv månader lämnar
olycksfallsförsäkringen ersättning för kostnader, invaliditet och dödsfall.
Om försäkringstagaren avser att vistas mer än tolv månader utom Norden

upphör olycksfallsförsäkringen att gälla.
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Allmän information
Till grund för försäkringen ligger ett avtal mellan Skandia och SPF. En förutsättning för att
den enskilda försäkringen ska gälla är att gruppavtalet gäller.

Skandia har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren. Om en sådan änd-
ring sker tillämpas de förändrade försäkringsvillkoren först vid närmast följande års-
förfallodag. Skandia har även rätt att i övrigt ändra villkoren under försäkringstiden om
förutsättningarna för avtalet förändras på grund av ändrad lagstiftning. Om ett försäkrings-
fall inträffar regleras detta enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar.

För gruppavtalet och försäkringarna tillämpas svensk lag. Denna information bygger på
lagstiftning som gällde vid tidpunkten för informationens framställande. Observera att lag-
stiftningen kan komma att ändras.

Premien för SPFs gruppförsäkring beräknas för ett år i sänder och bestäms bland annat på
grundval av sammansättningen i gruppen, t.ex. ålder och kön. Premien beräknas för att
täcka förväntade skadekostnader och omkostnader.

Betalas inte försäkringen i rätt tid har Skandia rätt att säga upp försäkringen. Uppsäg-
ningen får verkan fjorton dagar efter det att meddelande om uppsägning sänts under förut-
sättning att premien inte betalats ut under denna tid.

Bristfälliga eller oriktiga uppgifter i ansökan kan medföra att försäkringen inte gäller. Skandia
kan komma att kontrollera dina uppgifter med vårdgivare eller försäkringsinrättning.

Vart vänder du dig om du inte tycker som Skandia?
De gånger då Skandia fattat ett beslut angående din försäkring som du inte är nöjd med bör
du först försöka få det omprövat hos Skandia. Lyckas inte det kan du kontakta Skandias
Kundombudsman som har en fristående och oberoende ställning i förhållande till Skandias
organisation. Kundombudsmannen kan också upplysa om en tvist rörande livförsäkring
kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Består tvisten kan du få den prövad av
domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilken ofta ingår i hemförsäkringen, kan denna
försäkring ofta ersätta advokatkostnader. Vid oenighet mellan dig och Skandia har du även
möjlighet att begära prövning i personförsäkringsnämnden.

Läs mer om Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se.
Personförsäkringsnämnden
Sveriges försäkringsförbund
Klara Norra Kyrkogata 33.
111 22 Stockholm,Tel 22 58 00

Skandias kundombudsman (KO)
Besöksadress: Sveavägen 38 (08-788 43 30)
Postadress: 103 50 Stockholm
E-post: kundombudsmannen@skandia.se
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Detta är en översiktlig information. Om du vill veta mer kan du kontakta
 Skandia Kundservice, telefon 020-55 55 00, 405 07 Göteborg eller via e-post

gruppforsakring@skandia.se.

Så här anmäler du dig
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Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
103 50 Stockholm
Säte: Stockholm Org nr: 502019-6365

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
103 50 Stockholm
Säte: Stockholm Org nr: 502017-3083

För livförsäkringen är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare.
För olycksfallsförsäkringen är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare.

Försäkringsgivarna står under tillsyn av Finansinspektionen.

Någon vecka efter registreringen av ditt medlemskap i SPFs centrala medlemsregister får
du ett skriftligt erbjudande, om att efter de tre premiefria månaderna teckna fortsatt försäk-
ring. För att få försäkringserbjudandet krävs att ditt personnummer är registrerat i SPFs
centrala medlemsregister och att du inte tidigare varit medlem i SPF.

Du väljer själv, om och till vilken omfattning du önskar fortsatt försäkringsskydd.

Premien för vald försäkring betalar du, efter den premiefria tiden, till närmaste huvud-
förfallodag. Huvudförfallodagar är 1 april och 1 oktober. Därefter betalar du premien halv-
årsvis. Premie för livförsäkring måste betalas senast sex månader efter registrering av med-
lemskap i förbundets centrala medlemsregister. För obrutet livförsäkringsskydd efter de
tre premiefria månaderna, måste du anmäla dig inom tiden för dessa tre månader.

Endast ny medlem, som ej är inskriven för sluten sjukvård och som fyllt 60 men inte 70 år,
har rätt att ansluta sig till livförsäkringen  inom sex månader efter det han/hon blivit medlem
i SPF. Oberoende av åldern kan anslutning däremot ske till olycksfallsförsäkringen. Den
som blivit medlem före 60 eller före 65 år får ett nytt erbjudande på samma villkor vid
nämnda åldrar men då utan premiefritt försäkringsskydd.

Du har inte rätt att höja ditt liv-
försäkringsbelopp efter tecknandet.
Önskar du sänka försäkringsbeloppet
eller säga upp försäkringen ska detta
ske skriftligen till Skandia.

Är du inte nöjd med ditt köp av för-
säkring har du rätt att ångra dig. Om
du meddelar Skandia inom 30 dagar
från den dag du fått bekräftelse på att
försäkringen börjat gälla kan du ome-
delbart avsluta avtalet. Du får då till-
baka inbetald premie. Om du vill ut-
nyttja din ångerrätt kontakta Skandia
på 020-55 55 00 eller via e-post
gruppforsakring@skandia.se.


