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Fordi vi er mange får vi til bedre avtaler enn hva du ville gjort alene.  
Nesten 4 000 av våre medlemmer har allerede forsikringen. 

 Prisen er 397 kroner per måned i 2020.

Har du tidligere takket nei til forsikringen, kan du allikevel bli med nå, men da 
må du levere egenerklæring om helse.

Gruppeforsikringen er en av fordel- 
ene du kan få som medlem av Norsk  
Arbeidsmandsforbund. 

Forsikringen gir deg økt økonomisk trygghet. 
Den kommer i tillegg til ordninger du har gjennom arbeids-
forhold og tariffavtaler.

Gruppeforsikring 
= Uføreforsikring 
+ Dødsfallsforsikring

Som nytt medlem får du tilbud om å bli med på forsikringen 
uten å levere egenerklæring om helse! 
For å bli med på forsikringen må du være 100 prosent arbeidsdyktig.

Uføreforsikring
Forsikringen gir deg rett til erstatning dersom du blir minst 50 prosent arbeids- 
ufør. Uføreforsikringen utbetales fra det tidspunktet du går over fra syke-
penger til arbeidsavklaringspenger fra NAV - tidligst fra den 13. måned du er 
sykemeldt. Utbetalingen fra uføreforsikringen gjør økonomien din bedre. Den 
er skattefri.
 

Norsk Arbeidsmandsforbunds gruppeforsikring består av 
to deler:

Forsikringen som gir deg 
økt trygghet



Eksempel på utbetaling:

Lønn Sykepenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Uføreforsikring 83 % av lønn

66 % av lønn

Sykemeldings-
dato

AAP fra
13. måned

Forsikringssummen er på 4 G (kr 399 432*) og reduseres med 5 prosent  
(kr 19 972) for hvert år fra fylte 44 år til 60 år. 

Ved sykemelding ut over 12 måneder utbetales 1 % av forsikringssummen  
hver måned til saken er endelig avgjort. Utbetalingen starter tidligst måneden  
etter det tidspunkt Fremtind Forsikring AS mottar nødvendig dokumentasjon 
på at vilkårene for utbetaling er oppfylt. Ved vedtak om varig arbeidsuførhet  
utbetales det resterende beløpet som et engangsbeløp. Ved friskmelding blir 
restbeløpet ny forsikringssum.

For å ha rett til utbetaling fra forsikringen, må første sykemeldingsdag starte 
før du fyller 60 år. 

Forsikringssum for noen utvalgte aldre:

  Alder Utbetaling pr måned etter 12 mnd* Forsikringssum totalt*

t.o.m. 43 år kr   3 994 kr  399 432

45 år kr   3 595 kr  359 489

48 år kr   2 996 kr  299 574

53 år kr   1 997 kr  199 716

58 år kr      999 kr    99 858

60 år kr          0 kr             0

* Beløpet reguleres årlig per 1. januar i takt med Folketrygdens grunnbeløp (G). For 2020 benyttes G = kr 99 858.

Dette bør du merke deg: 
Utbetalingen starter etter at du har vært sammenhengende sykemeldt minst 
50 prosent i 12 måneder og Fremtind Forsikring AS har mottatt nødvendig  
dokumentasjon for å behandle kravet. 

Blir du arbeidsufør innen to år etter at du meldte deg inn i forsikringen av en 
sykdom/lidelse som du hadde på innmeldingstidspunktet, og som det antas 
at du kjente til, har du ikke krav på erstatning.  

Betalingsfritak
Alle som får utbetaling fra uføreforsikringen (månedlig eller engangsutbetal-
ing) slipper å betale for dødsfallsdekningen.
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Dødsfallsdekning
Forsikringen utbetales til dine etterlatte hvis du dør. Forsikringssummen er på  
4 G (kr 399 432*) og reduseres med 5 prosent (kr 19 972) for hvert år fra du 
fyller 51 år frem til 60 år. Forsikringen opphører ved slutten av det kalenderåret 
du fyller 67 år. 
 
Forsikringssum for noen utvalgte aldere: 

  Alder Forsikringssum totalt*

t.o.m. 50 år kr  399 432

52 år kr  359 489

54 år kr  319 546

56 år kr  279 602

58 år kr  239 659

60 – 67 år kr  199 716

67 år opphørt

* Beløpet reguleres årlig per 1. januar  
i takt med Folketrygdens grunnbeløp (G).  
For 2020 benyttes G = kr 99 858.

Dette bør du merke deg: 
Hvis du er omfattet av forsikringen og blir arbeidsufør, vil du fortsatt være 
dekket av dødsfallsforsikringen.  

Brosjyren gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringens gyldighet 
forutsetter at forsikringspremien og medlemskap er betalt. Fullstendige vilkår 
finner du på www.arbeidsmandsforbundet.no 

Forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap;  
Fremtind Forsikring AS


