Trygga försäkringar
för dig som är medlem i fackförbundet ST

För- och
efterköpsinformation
Det här är en kortfattad
beskrivning av försäkringen
och information som du har
rätt att få enligt lag.
Fullständiga villkor hittar du
på vår webbplats eller ring
vår kundservice så skickar
vi dem.
Läs igenom och spara denna
information. Om något
skydd är extra viktigt för
dig, kontrollera att det ingår
i försäkringen.

I SAMARBETE MED
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Försäkringar för hela familjen
– till medlemspris
Hos oss kan du försäkra både dig själv, din familj, ditt hem och din bil.
Med våra försäkringar kan du känna dig trygg, även om du skulle
drabbas av något oförutsett. Dessutom får du extra bra villkor
och medlemsförmåner, eftersom du är medlem i ST.
I den här broschyren presenterar vi försäkringarna kort. Mer
information hittar du på trygghansa.se/st.

Osäker på vad du behöver?

Ring gärna STs kundservice hos oss så kan du få en kostnadsfri
rådgivning. Då går vi igenom ditt försäkringsbehov och hjälper
dig att vara rätt försäkrad.
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STs gruppförsäkringar
– trygghet om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka
STs gruppförsäkringar ger dig och din familj extra skydd och stöd
vid oförutsedda händelser som olycksfall, sjukdom, arbetslöshet
eller dödsfall. Du väljer själv vilka du vill teckna, beroende på hur ditt
liv ser ut just nu. Försäkringarna gäller utan självrisk.

Vem kan teckna
försäkringarna?
Försäkringarna kan tecknas av dig som
är medlem i ST samt din make, maka,
registrerade partner eller sambo. Du
kan även teckna en barnförsäkring.

Olycksfallsförsäkring
Förutom de fysiska och psykiska följderna,
kan en olycka ställa till stor skada för din
ekonomi. Då kan det kännas tryggt att ha
en bra olycksfallsförsäkring som gäller
både på arbetstid och när du är ledig.
I försäkringen ingår ett unikt skydd för
dig som är ST-medlem: Klara krisen och
Klara olyckan.
Försäkringen ersätter
• medicinsk invaliditet
• ekonomisk invaliditet
• läke-, tandskade- och resekostnader
• merkostnader
• kostnader för hjälpmedel
• ärr
• sveda och värk
• dödsfall på grund av olycksfall
• kristerapi.
Hur stor ersättningen blir för medicinsk
och ekonomisk invaliditet, beror på ditt
försäkringsbelopp (se sid 7).

Försäkringen ersätter inte
•	privat läkar- och tandvård
•	kostnader som kan ersättas från annat
håll, exempelvis kommun eller landsting, enligt lag eller kollektivavtal
•	tandskada på grund av tuggning eller
bitning
•	uppskjuten tandvård, tandimplantat
eller annan tandbehandling som inte
godkänts av Trygg-Hansa
•	skada som inte krävt läkarbehandling
•	kristerapi för skada orsakad av en
familjemedlem eller av en händelse
i arbetet
•	förlorad arbetsinkomst
•	sjukdom
•	skada om du utfört eller medverkat
till brottslig handling som enligt
svensk lag kan leda till fängelse.
Klara krisen
Bekostar upp till 20 behandlingstillfällen hos en psykolog eller terapeut som
vi hänvisar dig till, om du drabbas av en
krisreaktion på grund av till exempel
allvarlig sjukdom, förlossningstrauma,
ofrivillig arbetslöshet, rån eller
misshandel. Gäller även för de i din
familj som är folkbokförda och bor på
samma adress som du, och för dina
arvsberättigade barn upp till 25 år
oavsett var de bor.
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Klara olyckan
Ger ersättning med 5 000 kr till
rehabilitering om du drabbas av en
olycksfallsskada och blir sjukskriven till
minst 50 % i mer än 30 dagar. Gäller
även för de i din familj som är folkbokförda och bor på samma adress som du,
och för dina arvsberättigade barn upp
till 25 år oavsett var de bor.

Livförsäkring

Händelseförsäkring

Du kan själv välja om någon annan ska få
pengarna, genom att fylla i blanketten
”Ändra förmånstagarförordnande”, på
trygghansa.se/st.

Försäkringen ger ekonomiskt stöd om
du skulle drabbas av en allvarlig
sjukdom. Du får då ett engångsbelopp
direkt efter att diagnosen är fastställd.
Beloppet väljer du när du tecknar
försäkringen (se sid 7).
Försäkringen ersätter
• blindhet
• cancer
• dövhet
• förlorad talförmåga
• förlust av hand, arm, fot eller ben
• hjärtinfarkt
• HIV
• kvarstående besvär av hjärnhinneinflammation
• kvarstående besvär av TBE
• motorneuronsjukdom (ALS)
• multipel skleros (MS)
• neuroborrelios
• organtransplantation
• operation av förträngning eller
aneurysm i aorta
• operation av hjärtats kranskärl
• operation av hjärtklaff
• Parkinsons sjukdom
• stroke
• upphörande av njurfunktion
Försäkringen ersätter inte
• andra sjukdomar och sjukdomstillstånd än de uppräknade
• sjukdom som blivit aktuell eller visat
symtom innan försäkringen tecknades.

Ett oväntat dödsfall kan ge upphov till
akuta ekonomiska problem för den
familj som drabbas, vid sidan av sorgen
och saknaden. Därför kan det vara klokt
med extra trygghet i form av en
livförsäkring. Om du skulle avlida
ger den ett engångsbelopp till dina
efterlevande.

Försäkringen ersätter
• om du avlider: det försäkringsbelopp
du valt (se sid 7)
• om ditt barn avlider, från graviditetsvecka 26 upp till 18 års ålder: 20 000 kr.
Försäkringen ersätter inte
• barns dödsfall efter 12 månaders
utlandsvistelse (kan i vissa fall
ersättas om du är i utlandstjänst –
kontakta oss för mer information).

Sjukförsäkring
Om du sjukskrivs under en längre period
får du en ekonomisk ersättning från
Försäkringskassan. Men det är inte
alltid den är tillräcklig. Genom STs
sjukförsäkring kan du få ett skattefritt
extrabelopp varje månad, utöver den
vanliga sjukpenningen.
Försäkringen ersätter
• om du blir sjukskriven till minst 25 %:
ersättning från dag 91 (bolagsanställda) eller dag 366 (myndighetsanställda).
Längsta ersättningstid är 42 månader.
Om du har fått ersättning i 42 månader,
och sedan är arbetsför i minst 12
månader, har du rätt till en ny ersättningsperiod om du blir sjuk på nytt.
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Försäkringen ersätter inte
• vissa sjukdomar som debuterar under
de första 2 åren av försäkringstiden
(se sid 8)
• mer än inkomstförlusten efter skatt
• sjukdom om du varit utomlands
längre än 12 månader.

Sjukkapital
Om du blir långvarigt sjukskriven till
minst 50 % kan den ekonomiska
kompensationen från Sjukkapital
komma väl till pass. Ersättningen
betalas ut i form av ett engångsbelopp.
Beloppet är hela eller en del av det
försäkringsbelopp som du väljer när du
tecknar försäkringen (se sid 7).
Försäkringen ersätter
• arbetsoförmåga till minst 50 %,
under minst 30 månader inom en
sammanhängande period av 36
månader. Detta under förutsättning
att arbetsoförmågan bedöms som
varaktig och att alla möjligheter till
rehabilitering är prövade.
Försäkringen gäller till och med den
månad du fyller 61 år.
Försäkringen ersätter inte
• vissa sjukdomar som debuterar under
de första 2 åren av försäkringstiden
(se sid 8)
• bestående arbetsoförmåga som
inträder när du varit utomlands
längre än 12 månader.

Barnförsäkring
De flesta barn i Sverige är olycksfallsförsäkrade genom förskolan eller
skolan. Men det skyddet gäller oftast
inte på fritiden och inte alls vid sjukdom.
STs gruppbarnförsäkring är en
kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäk-

ring som gäller dygnet runt, till och med
det år barnet fyller 25. Du kan teckna
den för alla dina barn och för de av din
partners barn som är folkbokförda på
din adress. Du betalar en premie
oavsett antal barn.
Försäkringen ersätter
• medicinsk invaliditet
• ekonomisk invaliditet
• händelseförsäkring (vissa diagnoser)
• vårdersättning (vid vårdbidrag)
• sjukhusvistelse
• ärr
• dödsfall.
Ytterligare ersättning vid olycksfall:
läke-, tandskade- och resekostnader,
merkostnader, kostnader för hjälp
medel, kristerapi.
Försäkringen ersätter inte
•	vissa sjukdomar som debuterar under
de första 2 åren av försäkringstiden
(se sid 8)
•	privat läkar- och tandvård
•	kostnader som kan ersättas från
annat håll, exempelvis kommun eller
landsting, enligt lag eller kollektivavtal
•	tandskada på grund av tuggning eller
bitning
•	uppskjuten tandvård, tandimplantat
eller annan tandbehandling som inte
godkänts av Trygg-Hansa
•	skada som inte krävt läkarbehandling
•	kristerapi för skada orsakad av en
familjemedlem eller av en händelse i
arbetet
•	förlorad arbetsinkomst
•	skada om barnet är över 18 år och har
utfört eller medverkat till brottslig
handling som enligt svensk lag kan
leda till fängelse.
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Välj försäkringsskydd efter dina behov
Här ser du vilka försäkringar vi rekommenderar utifrån hur din familjesituation ser ut.
Olycksfallsförsäkring

Händelse
försäkring

Ett bra skydd när
olyckan är
framme.

Ekonomisk hjälp
vid allvarlig
sjukdom.

Livförsäkring

Barnförsäkring

Ett extra stöd
till dina
efterlevande.

En försäkring
som omfattar
både sjukdom
och olycksfall.

Gäller från
pensionen och
livet ut.
Kan ej kombineras med
övriga försäkringar.

		

Seniorlivförsäkring

Seniorolycksfallsförsäkring

Ett extra stöd
till dina
efterlevande.
Kan ej kombineras med
övriga försäkringar.

Ensamstående

		

Gift/Sambo
Barnfamilj
55+

Dessa två försäkringar är ett bra
komplement oavsett livssituation:
Sjukförsäkring

Sjukkapital

Skattefritt
belopp varje månad
om du blir
långtidssjukskriven.

Extra kapital om du
blir långvarigt
arbetsoförmögen.

Information om
seniorförsäkringarna hittar du på
trygghansa.se/st.
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Prislista för STs gruppförsäkring
Produkt
Olycksfallsförsäkring*
Medicinsk/ekonomisk invaliditet

Försäkringsbelopp
1 150 100 kr

Händelseförsäkring

18–35 år
4 kr
9 kr

36-45 år
6 kr
13 kr

46-55 år
12 kr
26 kr

56-67 år
20 kr
44 kr

270 000 kr
350 000 kr
440 000 kr
530 000 kr
650 000 kr
900 000 kr
1 150 000 kr
1 350 000 kr

18–35 år
21 kr
26 kr
33 kr
39 kr
47 kr
64 kr
82 kr
96 kr

36-45 år
30 kr
38 kr
48 kr
57 kr
70 kr
96 kr
122 kr
143 kr

46-55 år
58 kr
75 kr
94 kr
112 kr
137 kr
189 kr
241 kr
283 kr

56-67 år
96 kr
123 kr
155 kr
186 kr
228 kr
314 kr
401 kr
471 kr

1 500 kr
2 100 kr
2 600 kr
3 100 kr
3 600 kr
4 200 kr

18–35 år
12 kr
16 kr
20 kr
24 kr
28 kr
32 kr

36-45 år
14 kr
20 kr
25 kr
30 kr
35 kr
40 kr

46-67 år
17 kr
24 kr
30 kr
36 kr
41 kr
48 kr

274 500 kr
355 800 kr
447 300 kr
538 800 kr
660 700 kr
914 900 kr

18–35 år
3 kr
4 kr
5 kr
6 kr
7 kr
10 kr

36-45 år
9 kr
11 kr
14 kr
17 kr
21 kr
29 kr

46-61 år
14 kr
19 kr
24 kr
28 kr
35 kr
48 kr

Sjukförsäkring

Sjukkapital**

Seniorolycksfallsförsäkring
Medicinsk invaliditet
Seniorlivförsäkring

70 kr

45 000 kr
100 000 kr
Livförsäkring

Barnförsäkring
Medicinsk/ekonomisk invaliditet

Premie per månad

1 408 400 kr
200 000 kr
45 000 kr
90 000 kr***

En premie oavsett antal barn
88 kr
31 kr
49 kr
97 kr

Samtliga försäkringar gäller utan självrisk och ersättningarna är skattefria.
* Försäkringsbeloppet för medicinsk och ekonomisk invaliditet minskar med 2 procentenheter per år från 55 års ålder.
** Försäkringsbeloppet minskar med 4 procentenheter per år från 36 års ålder. Från 51-59 år minskar beloppet
med 3 procentenheter per år.
*** Detta högre försäkringsbelopp minskar med 10 procentenheter per år från 68 till 70 års ålder. Därefter minskar
det med 5 procentenheter per år upp till 79 år.
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Viktigt om gruppförsäkringar
Vad du ska tänka på för att få rätt ersättning
•	Ersättningen kan sänkas eller utebli, om du eller
medförsäkrad lämnat ofullständiga eller felaktiga
uppgifter i hälsodeklarationen i samband med att
försäkringen tecknats.
•	Ersättningen kan sänkas eller utebli, om du orsakat
en skada genom uppsåt eller grov vårdslöshet, eller
om ett olycksfall har samband med att du varit
påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel,
sömnmedel, narkotiska preparat eller felaktig
användning av läkemedel.
Sjukdomar som debuterar under de första 2 åren
För vissa sjukdomar gäller att gruppförsäkringen ska
ha varit gällande under minst 2 år innan sjukdomen blev
aktuell för att ersättas. Dessa sjukdomar är: psykiska
sjukdomar/besvär (exempelvis depression, stressrelaterade besvär), trötthetssyndrom, elöverkänslighet,
kroniska smärttillstånd, myalgier och fibromyalgi.
Begränsningen gäller inte för Kristerapi.
Fortsättningsförsäkring
Om du avslutar ditt medlemskap i ST eller om gruppavtalet upphör, har du som försäkrad gruppmedlem
rätt att inom 3 månader teckna fortsättningsförsäkring
utan ny hälsoprövning. Detta förutsatt att du har
omfattats av gruppförsäkringen under de senaste

6 månaderna. Särskilda regler finns angående
fortsättningsförsäkring för medförsäkrad, exempelvis
vid skilsmässa.
Premiebefrielse
Du har rätt att slippa betala premien för dina
gruppförsäkringar om du blir ofrivilligt arbetslös i
minst sex månader i sträck. Även din medförsäkrade
slipper då betala sin premie. Däremot gäller inte
samma rätt till premiebefrielse om din medförsäkrade
själv blir arbetslös. Premiebefrielsen gäller inte heller
för de två seniorförsäkringarna.
Det finns fler regler för premiebefrielsen, till exempel
för dess omfattning och hur länge den gäller.
Efterskydd
Om din gruppförsäkring upphör på grund av att du inte
längre uppfyller förutsättningarna enligt gruppavtalet,
gäller ett förlängt försäkringsskydd under högst
3 månader. Detta förutsatt att du har omfattats av
gruppförsäkringen under de senaste 6 månaderna.
Meningen med efterskyddet är att du ska ha tid att
ordna nytt försäkringsskydd till exempel genom ny
gruppförsäkring eller fortsättningsförsäkring.
Efterskyddet gäller även för medförsäkrad under
samma förutsättningar.

Bra att veta
Ångerrätt
Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen börjar räknas från den dag du får hem försäkrings
beskedet. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss
på telefon 0771-111 658. Försäkringen sägs då upp från
begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring
så får du tillbaka den inbetalda premien.
Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med ett beslut från oss kan du begära
prövning hos någon av de nämnder som finns. Exempel på
sådana är Försäkringsnämnden och Allmänna reklamationsnämnden. Fullständig information kring nämnderna
och hur du kommer i kontakt med dem hittar du i våra villkor
eller på trygghansa.se. Om du inte är nöjd kan du också
vända dig till allmän domstol. Då kan du ha nytta av en försäkring som innehåller rättsskydd. Du som har rättsskydd
hos oss kan få ersättning för dina ombudskostnader vid
tvist, även om Trygg-Hansa är motpart.

Försäkringsgivare, tillsynsmyndighet och tillämplig lag
Försäkringsgivare för sjuk- och olycksfallsdelarna i denna
försäkring är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa
Försäkring filial. Danska Finanstillsynet är tillsynsmyndighet.
Holmia Livförsäkring AB är försäkringsgivare för livförsäkringen. Svenska Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för
Holmia Livförsäkring AB.
Svensk lag tillämpas på ditt avtal med oss.
Fullständiga villkor
Det här är en kortfattad information om STs gruppförsäkringar. För fullständiga försäkringsvillkor ta kontakt med
din gruppföreträdare hos ST, gå in på trygghansa.se/st
eller kontakta oss på 0771-111 658.
Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
Tel 08-22 58 00 • Fax 08-24 88 91
konsumenternasforsakringsbyra.se
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Så hanterar vi dina personuppgifter
Trygg-Hansa Försäkring filial (”Trygg-Hansa”), med organisationsnummer 516404-4405, är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter
till oss, men vi behöver dem om du vill kunna teckna en
försäkring. Genom att lämna dina personuppgifter till oss
samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra
åtaganden med anledning av de försäkringar som du har
tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för
följande ändamål:
•	beräkna premier och bevilja försäkringar (t.ex. namn,
adress, registreringsnummer på bil och hälsouppgifter)
•	reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer
och hälsouppgifter)
•	skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden
(t.ex. namn, e‑postadress, postadress och information
om tidigare tecknade försäkringar)
•	säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som
medlem i ett fackförbund eller annan organisation
(t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan
organisation)
•	svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt
(t.ex. namn och e‑postadress)
•	ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex. genom att ge
information om kommande väderförändringar (t.ex.
mobilnummer)
•	ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina
sidor) på Trygg-Hansas webbplats (t.ex. namn och
e‑postadress)
•	registrera anmälda skador i försäkringsbranschens
gemensamma skadeanmälningsregister (GSR).
Trygg-Hansa kommer att lämna ut personuppgifter till
andra bolag inom samma koncern eller till andra företag
som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda
förmåner till dig som försäkringstagare eller för något av
de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även
behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

Hur samlas uppgifterna in och lagras?
Personuppgifterna samlas in genom till exempel webbformulär, chatt, ansökningar på papper och telefonsamtal
som spelas in. Uppgifterna kan även kompletteras och
uppdateras med information från offentliga register.
Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantörer i
USA som åtagit sig att följa de så kallade Safe Harbour
principerna.
Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att
vi ska kunna administrera försäkringarna och reglera
skador, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.
Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi
raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt
krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem,
till exempel att du har en försäkring eller ett pågående
skadeärende hos oss.
Vi använder avidentifierad information för statistiska
ändamål och produktutveckling.
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi
ska kunna ge dig pris på en försäkring, sparas uppgifterna i
30 dagar. Därefter raderas de.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.
Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de
rättas eller tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt
begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig.
Då behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt försäkringseller personnummer, underteckna begäran och skicka den
till följande adress:
Trygg-Hansa
Personuppgiftsansvarig
106 26 Stockholm
Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i
marknadsföringssyfte vänder du dig till vår kundservice på
0771‑111 600.
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Fler förmåner för dig som
ST-medlem
– försäkra din bil, ditt hem och alla dina saker
Våra hem- och bilförsäkringar hjälper dig att sova gott om natten.
Som ST-medlem får du dessutom extra bra villkor på hemförsäkring och flera generösa rabatter. Bra trygghet till ett förmånligt
pris, helt enkelt.

En tryggare hemförsäkring
När du försäkrar ditt hem får du både
rabatt och extra bra villkor. Några
exempel:
• Alltid minst 10 procents medlemsrabatt – första året 20 procent.
• Ingen självrisk om ditt hus skadas av
till exempel skyfall, hagel eller
jordrörelser.
• Ingen självrisk om ditt hem totalförstörs i en brand.
• Ersättning för att anlita juridisk hjälp
vid id-stöld, till exempel för att
bestrida fakturor.

Förmånlig bilförsäkring
med unik service
Som ST-medlem får du alltid minst 10
procents rabatt när du försäkrar din bil
hos oss – första året minst 20 procent.
Dessutom kan du få unik service – via
många verkstäder erbjuder vi både
fotobesiktning av skador och Hämtservice. Då kan du lägga din tid på annat än
att köra bilen till och från reparationen.

Samla dina försäkringar
– det lönar sig
Utöver din medlemsrabatt kan du få
5-20 % i samlingsrabatt när du har flera
försäkringar hos oss. Hur mycket du får
beror på vilka försäkringar du har. Unikt
för dig i ST är att även liv-, sjuk- och
olycksfallsförsäkringen räknas med i
samlingsrabatten.

Ingen premie i tuffa tider
Du slipper betala för både hem- och
bilförsäkringen i upp till ett år, om du blir
sjukskriven eller arbetslös i mer än tre
månader.

Kundservice för medlemmar i ST:
0771-111 658
Läs mer om dina förmåner och
teckna försäkringar:
trygghansa.se/st

P00881 1712

Anmäl skada:
trygghansa.se/skada
0771-111 500

