
Information om frivilliga gruppförsäkringar för 
medlemmar i Svenska Samernas Riksförbund



Nytt avtal med Länsförsäkringar

SSR har tillsammans med vår försäkringsförmedlare Sigillet 
i Umeå nyligen gjort en översyn av våra gruppförsäkringar 
för att säkerställa att vi erbjuder en konkurrenskraftig försäk-
ring till våra medlemmar. Vi har jämfört erbjudanden från 
olika försäkringsbolag vilket har resulterat i att vi tecknar 
avtal med Länsförsäkringar.

Våra gruppförsäkringar är en förmån för alla enskilda 
medlemmar i samebyar och sameföreningar som är anslutna 
till Svenska Samernas Riksförbund. Gruppförsäkringen är ett 
enkelt sätt att skaffa ett prisvärt försäkringsskydd för dig 
själv och din familj. Förutom en konkurrenskraftig premie 
har gruppförsäkring vissa unika förmåner och du anpassar 
den själv till din aktuella familjesituation.

Erbjudandet omfattar

Gruppförsäkringar - som omfattar Liv-, Olycksfalls-, Sjuk- 
och Barnförsäkring

Sjukvårdsförsäkring – en försäkring som hjälper dig att 
snabbt komma till specialistvård

Ersättarförsäkring – som lämnar ersättning för tillfälligt 
anställda vid din arbetsoförmåga vid sjukdom eller efter ett 
olycksfall. Kan tecknas av aktiv medlem som bedriver ren-
skötsel.

Olycksfallsförsäkring för medhjälpare - som lämnar er-
sättning för kostnader och medicinsk invaliditet. Även om du 
inte alltid är juridiskt ansvarig så kan det moraliska ansvaret 
kännas tungt om det skulle inträffa en allvarlig olycka.

Det är du som väljer om du vill teckna försäkring

Mer information om de olika försäkringarna finner du i detta 
utskick, där det även finns anmälningsblanketter. Premierna 
betalar du enkelt med hjälp av autogiro. Har du frågor är du 
välkommen att kontakta:

Sigillet Fond & Försäkring i Umeå, tel 090 - 10 84 50

Länsförsäkringar, sjukvard@lansforsakringar.se

Svenska Samernas Riksförbund, tel 090 - 14 11 80

Vänliga hälsningar
Anders Blom,
Förbundsdirektör

•
•
•

Livförsäkring  

Genom vår gruppförsäkring kan du med ett frivilligt val 
komplettera ditt livskydd. Försäkringen utbetalas vid döds-
fall till dina förmånstagare. Du kan också teckna en livför-
säkring för din make/maka/sambo/registrerad partner. Om du 
väljer att teckna försäkringen på 6 prisbasbelopp räcker det 
att du är fullt arbetsför, vid större belopp behöver vi svar på 
några hälsofrågor.

Olycksfallsförsäkring 

Den viktigaste delen i olycksfallsförsäkringen är ersättning 
vid invaliditet. Olycksfallsförsäkringen täcker också läke-, 
rese-, tandskade och merkostnader. Ersättning kan även läm-
nas för sveda och värk, rehabilitering samt vid dödsfall till 
följd av olycksfall. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet 
runt – d v s under fritid och arbetstid. Försäkring kan även 
tecknas för make/sambo/registrerad partner. För anslutning 
till denna försäkring krävs att du är fullt arbetsför.

Sjukförsäkring

Ger en skattefri inkomstförstärkning efter 3 månaders arbets-
oförmåga. Utbetalning sker vid arbetsoförmåga till minst    
25 procent och pågår som längst under 48 månader med       
90 dagars karens. Om du väljer lägsta belopp på denna för-
säkring räcker det att du är fullt arbetsför, vid större belopp 
behöver vi svar på några hälsofrågor.

Barnförsäkring

Omfattar invaliditetsersättning både på grund av sjukdom el-
ler olycksfall. Vid olycksfallsskada ingår också kostnadser-
sättningar. Försäkringen gäller oavsett antal barn t o m det år 
barnen fyller 25 år.

Sjukvårdsförsäkring

Ersätter kostnader både för offentlig och privat vård. Genom 
Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling kan du inom några 
dagar få tillgång till privat vård efter remiss från allmän lä-
kare. Försäkringen ersätter vård i privat regi, efterbehand-
lingar (sjukgymnastik, naprapat och kiropraktiker). Under 
dygnets alla tider har du tillgång till sjukvårdsrådgivning. Du 
och din make/maka/sambo kan ansluta er till sjukvårdsför-
säkringen om ni är fullt arbetsföra. Försäkringen ersätter inte 
befintliga sjukdomar som du har när du tecknar försäkringen. 
Du måste ha avslutat den aktuella behandlingen och varit be-
handlingsfri i 2 år för att försäkringen skall gälla för ett för-
nyat vårdbehov. Naturligtvis gäller försäkringen för övriga 
nya åkommor. För anslutning krävs att du är fullt arbetsför.

Ersättarförsäkring

Försäkringen gäller om du blir sjuk eller råkar ut för en 
olycka och verksamheten inte kan fortsätta som vanligt. Med 
hjälp av ersättarförsäkringen kan du tillfälligt anställa en er-
sättare med ekonomisk hjälp från försäkringen. Försäkringen 
gäller om du är arbetsoförmögen till minst 75 procent  p g a 
sjukdom eller olycksfall.  Du kan själv välja storleken på 
dagsersättningen. Se under ”Viktiga fakta om försäkringar-
na.”. Hälsodeklaration ”Min Hälsa” krävs för anslutning.

Olycksfallsförsäkring för medhjälpare

Att tillfälligt ta in extra arbetskraft för att klara topparna till-
hör snarare regel än undantag. Tillfälliga medhjälpare är 
många gånger helt oförsäkrade. Försäkringen omfattar er-
sättning för kostnader och medicinsk invaliditet vid en olycka 
som drabbar medhjälparen. Inga krav för anslutning.

Gruppförsäkr ing för dig och din fami l j



Livförsäkring

Livförsäkringen ger ersättning till för-
månstagare vid den försäkrades döds-
fall. Försäkringen gäller till 65 års ål-
der och försäkringsbeloppet minskas 
med 10 procentenheter från 60 års ål-
der.
Förmånstagare
För grupplivförsäkring finns ett gene-
rellt förmånstagarförordnande som är 
olika för gruppmedlem och medför-
säkrad.
Förmånstagare till belopp som utbeta-
las vid dödsfall är i nedan angiven 
ordning.
För gruppmedlems försäkring

make eller sambo,
gruppmedlemmens arvingar.

För medförsäkrads försäkring
gruppmedlemmen,
medförsäkrads arvingar.

Vill du ha ett annat förmånstagareför-
ordnande måste du anmäla det skrift-
ligt till Länsförsäkringar. Blankett för 
detta hämtar du på www.lansfor-
sakringar.se/grupp eller hos din grupp-
företrädare.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för olycksfalls-
skador som inträffar under  hela dyg-
net. Invaliditetsbeloppet är maximalt 
30 alternativt 50 prisbasbelopp bero-
ende på vilket alternativ du väljer.
Den upphör vid 65 års ålder och för-
säkringsbeloppet minskas från den 
tidpunkt du fyller 46 år. 
Olycksfallsförsäkringen täcker också 
läke-, rese-, tandskade- och merkost-
nader. Ersättning kan även lämnas för 
sveda och värk, rehabilitering samt 
vid dödsfall till följd av olycksfall.

Sjukförsäkring.

Försäkringen gäller till 65 års ålder 
och utbetalas längst i 48 månader.
Lägst 25 procents sjukskrivning krävs 
för att någon utbetalning ska ske. Vid 
förlust av hela arbetsförmågan betalas 
hela  beloppet ut. Om arbetsförmågan 
nedsätts med minst en fjärdedel  beta-
las ett belopp ut som motsvarar ned-
sättningen.
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Barnförsäkring

Försäkringen ger ersättning vid inva-
liditet, både på grund av olycksfall 
och på grund av sjukdom. 
Vid olycksfall ersätts även rese-, läke-
tandskade-, rehabiliterings- och mer-
kostnader.
Om olycksfall eller sjukdom leder till 
dödsfall utbetalas dödsfallsersättning. 
Försäkringen gäller längst till utgång-
en av det kalenderår under vilket bar-
net fyller 25 år.
Gruppmedlemmens samtliga barn är 
försäkrade. Makes eller sambos barn 
måste vara folkbokförda på samma 
adress som gruppmedlemmen för att 
omfattas av försäkringen. För adop-
tivbarn och barn födda utomlands gäl-
ler särskilda regler. 
Ersättning lämnas inte för medfödda 
sjukdomar,förlossningsskador,ärftliga 
sjukdomar eller kostanpassning.
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Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen gäller inte för sjukdoms-
tillstånd/följder av olycksfall som du 
redan har när du tecknar försäkring-
en.
Den gäller heller inte om redan befint-
liga sjukdomstillstånd/följder av 
olycksfall förvärras. Undantaget gäl-
ler till och med två år efter sista be-
handlingstillfället/kontrollen.
Försäkringen ersätter inte akutsjuk-
vård men patientavgiften ersätts.
Försäkringen ersätter inte patientav-
gift hos privat vårdgivare som inte an-
visats av sjukvårdsförmedlingen.
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Vikt iga fakta om försäkr ingarna 
Här f inner  du en sammanfat tning av hur  försäkringarna gäl ler.  Du kan bestäl la  komplet ta  vi l lkor  -  se  s is ta  s idan.



Ersättarförsäkring Flexibel .

Gäller vid arbetsoförmåga till minst 
75 procent p.g.a. sjukdom eller olycks-
fall.
Premien är en avdragsgill kostnad i 
din rörelse.
Ger ersättning till dess att valt försäk-
ringsbelopp är förbrukat - ingen be-
gränsad ersättningstid.
Ger ersättning med 75 procent av fak-
tiska och nödvändiga ersättarkostna-
der.
Maximal ersättning per dag är 500 kr, 
1.000 kr, 1.500 kr eller 2.000 kr uti-
från valt försäkringsbelopp, 
Kvalifikationstid är 10 dagar. (Ersätt-
ning kan betalas ut redan från den första sjuk-
dagen om du är sjukskriven minst i 10 dagar.)

Upphör vid slutet av den försäkrings-
period då du fyller 65 år eller vid den 
tidigare tidpunkt då hela försäkrings-
beloppet är utnyttjat.
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Olycksfallsförsäkring för                     
medhjälpare

Försäkringen gäller för tillfälligt anli-
tad arbetskraft.
Försäkringen gäller inte för:

make/maka
delägare
hemmavarande barn
tillsvidareanställd arbetskraft
egna företagare

Från och med den försäkringsperiod 
den skadade fyller 56 år minskar för-
säkringsbeloppet med fem procenten-
heter per år. Dock aldrig lägre än till    
100 000 kr.
Försäkringen omfattar inte:

olycksfall som ersätts genom 
trygghetsförsäkring vid arbetsska-
da (TFA) eller trafikförsäkring.

Försäkringen ersätter endast kostna-
der som uppkommit inom Norden.
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Ersättning för kostnader kan lämnas 
maximalt 5 år efter olycksfallet. Vid 
tandskada kan ersättningstiden vara 
längre. Självrisken för kostnader är    
1 500 kr.
Om den skadade inte är ansluten till 
försäkringskassan lämnas ersättning 
för de kostnader som vi skulle ersatt 
om denne varit ansluten.
Försäkringen ersätter inte:

Förlorad arbetsförtjänst
Ekonomisk invaliditet 
Merkostnader och kostnader för 
hjälpmedel som avser den skada-
des rörelse.

Har du anställda bör du även teckna 
avtalsförsäkring via FORA.
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Bra att veta

Hur gör jag om jag vill köpa en för-
säkring?

När du betämt dig använder du föl-
jande ansökningsblanketter. 
Gällande gruppförsäkringarna liv, 
olycksfall, sjuk och barnförsäkring 
använder du ansökan för grupp för-
säkring. 
Gällande Ersättar- och olycksfallsför-
säkring för medhjälpare använder du 
ansökan individuell.
Ansökan skickar du till Länsförsäk-
ringar AO Hälsa, 106 50 Stockholm.

•

•

•

•

Försäkringsvillkor

Villkor för gruppliv- och gruppsjuk-
vårdsförsäkring.
Villkor för LRFs försäkringar.

Din hälsa

När du ansöker om en försäkring som 
ska ge skydd vid sjukdom eller döds-
fall behöver vi få reda på hur din hälsa 
är. Det är för att du ska få den försäk-
ring du vill ha och så att du vet att den 
fungerar om något skulle hända i 
framtiden.
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Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar 
Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ) 
org nr 516401-6692 för livförsäkring-
en, Länsförsäkringar Sak Försäkrings-
aktiebolag org nr 502010-9681 för 
sjuk- och olycksfallsförsäkringarna 
och Länsförsäkringar EFEL Skadeför-
säkringsaktiebolag org nr 516406 – 
0666 för ersättar- och olycksfallsför-
säkring för medhjälpare.

•

I samarbete med  Länsförsäkringar och Sigillet Fond & Försäkring i Umeå

Har du frågor om försäkringarna kontaktar du
Sigillet Fond & Försäkring i Umeå

Tel: 090 - 10 84 50, Fax: 090 - 10 84 55

E-post: stefan@sigilletfond.se


