
Norsk Arbeidsmandsforbunds 

gruppeforsikring

Forsikringen er spesielt tilrettelagt for NAFs medlemmer. Den tar utgangspunkt 
i det grunnleggende behov medlemmene har for å sikre seg økonomisk ved 
arbeidsuførhet og dødsfall. Forsikringen gir et nødvendig økonomisk sikkerhetsnett 
i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.  
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Dødsfallsforsikring

Forsikringssummen* er på kr 328 488 avtrappende med 5 %
pr. år fra og med den dag medlemmet fyller 51 år, til og med
den dag medlemmet fyller 60 år. Fra 60 til 67 år er erstatnin-
gen lik. Erstatningen utbetales som et engangsbeløp, dersom
medlemmet dør i forsikringstiden. Erstatningen utbetales
uansett dødsårsak. Forsikringen gjelder hele døgnet over hele
verden. Den kommer i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer
du måtte ha. Utbetalingen er fritatt for inntektsbeskatning.
Forsikringen opphører ved utgangen av det kalenderåret du
fyller 67 år.

Alder  Forsikringssum

Tom. fylte 50 år 328 488

55 246 366

60-67 164 244

Tabellen viser forsikringssummene for noen utvalgte aldre. 

Uføreforsikring 

Forsikringssummen* er på kr 328 488 avtrappende med 5 %
pr. år fra og med den dag medlemmet fyller 44 år, til og med
den dag medlemmet fyller 59 år. Forsikringen gir rett til erstat-
ning dersom medlemmet blir minst 50 % varig arbeidsufør,
som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden
og før fylte 60 år. Erstatningen forfaller tidligst til utbetaling
når uførheten har vart i minst 2 år, og er en engangsutbetaling
som er fritatt for inntektsbeskatning. Størrelsen på erstatnings-
beløpet avhenger av alder den dag erstatningen forfaller til
utbetaling. Uføreforsikringen opphører den dagen medlemmet
fyller 60 år.

Alder  Forsikringssum

Tom. 43 år 328 488

45 295 639

50 213 517

55 131 395

Tabellen viser forsikringssummene for noen utvalgte aldre. 

Begrensninger

Blir du arbeidsufør innen to år etter at uføreforsikringen trådteBlir du arbeidsufør innen to år etter at uføreforsikringen trådte
i kraft på grunn av sykdom, lyte eller mén som du hadde påi kraft på grunn av sykdom, lyte eller mén som du hadde på
innmeldingstidspunktet, og som det antas at du kjente til, harinnmeldingstidspunktet, og som det antas at du kjente til, har
du ikke krav på erstatning.du ikke krav på erstatning. For medlemmer som blir tatt opp i
forsikringen på grunnlag av helseerklæring, gjelder ikke denne
toårsgrensen.

Er du helt eller delvis sykemeldt, blir du kun med på
dødsfallsdekningen, inntil du igjen er fullt arbeidsdyktig. Prisen
er den samme. 

Nye medlemmer som mottar hel eller delvis uførepensjon fra 
folketrygden kan dessverre ikke bli med i forsikringsordningen.

Pris 

NAFs Gruppeforsikring koster i 2013 kr 318,- per måned.
Beløpet betales månedlig på tilsendt giro eller ved avtalegiro.
Forsikringen trer først i kraft når første premie er betalt.
Ny pris blir beregnet 1. januar hvert år. Da reguleres også 
erstatningene i henhold til endringen i grunnbeløpet
per denne dato.

Bruk avtalegiro eller e-faktura

Inngår du en avtale med din bank om å betale denne forsikrin-
gen med avtalegiro, kan du betale forsikringen på en enkel og
grei måte. Det er også mulig å betale ved hjelp av e-faktura.

Ikke helseerklæring

En stor fordel med NAFs Gruppeforsikring er at det ikke må
avgis helseerklæring for de som betaler første premiekrav.
Skulle du ønske å kjøpe tilsvarende forsikring individuelt, må du
avgi en omfattende helseerklæring. Det er kun de som betaler
første premievarsel som får fordel av å slippe helsevurdering!

Dersom du ikke betaler første premiekrav og reserverer deg
mot forsikringen, men på et senere tidspunkt likevel ønsker å 
ha forsikringen, kreves det at du leverer helseerklæring. 
På grunnlag av helsetilstanden kan Selskapet avslå og overta 
hele eller deler av forsikringen, eller ta individuelle forbehold 
om ansvarsfrihet ved arbeidsuførhet som følge av sykdom, lyte 
eller mén du allerede har.

Regulering av forsikringssum og premie

*  Alle forsikringssummene reguleres i takt med folketrygdens
 grunnbeløp (G).
 Tidspunktet for reguleringen er 1. januar hvert år.
 Fra 1.1.2013 benyttes G = kr 82 122.


