
Tjänstetandläkarnas Studerandeförening   
Medlemsförsäkringar för Student 2021

Fortsättning på nästa sida

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap

Sjukkapitalförsäkring Student Avtalsnummer GF 14404
•	 Ger ersättning om du blir arbetsoförmögen p.g.a. sjukdom eller 

olycksfall till minst 50 % i mer än tre månader och förlorat högsko-
lepoäng motsvarande minst ¾ av en termins heltidsstudier.

•	 Är kostnadsfri och för att omfattas av försäkringen måste du ha 
blivit medlem innan du fyllde 56 år. Du behöver även ha varit fullt 
arbetsför vid anslutningstillfällt och minst tre månader i följd dess-
förinnan eller någon gång efter att du anslöts till försäkringen.

•	 Försäkringen upphör när studietiden upphör, senast den sista da-
gen i den månad du uppnår 65 års ålder.

•	 Försäkringen gäller i maximalt 60 månader.
•	 Försäkringsbeloppet är 14 000 kr.

Försäkringar med extra förmånligt pris

Hemförsäkring Student
Med vår hemförsäkring får man den trygghet man behöver.  
Den skyddardig, dina saker – på hemmaplan och på resa.  
Försäkringen gäller endast förden enskilde studenten upp till  
39 års ålder. Ytterligare en person kan dock medförsäkras. 

Försäkringen innehåller
•	 Egendomsskydd – högsta ersättning 1 500 000 kr.
•	 Allriskförsäkring – högsta ersättning 40 000 kr.
•	 Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 5 000 000 kr.
•	 Reseskydd – 45 dagar.
•	 Rättsskydd – högsta ersättningsbelopp 300 000 kr.
•	 Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 1 000 000 kr.
•	 Kristerapi
•	 Id-stöld.
Hemförsäkringen kan uppgraderas med ett stort antal tilläggsför-
säkringar utifrån den enskilde medlemmens behov och önskemål

Månadskostnad Studenthem 67 kr

Månadskostnad Olycksfallsförsäkring (tillägg) 18 kr

Olycksfallsförsäkring: I skolan och på fritiden Tilläggsförsäkring till Hemförsäkring Student
Försäkringen är en tilläggsförsäkring till hemförsäkring och kan inte 
tecknas separat.
Som student har man ett visst skydd genom högskolan eller univer-
sitetet. Men det gäller bara i samband med skolaktiviteter. Genom 
vår olycksfallsförsäkring får man ett extra skydd som gäller dygnet 
runt, året om.
•	 Försäkringsbeloppet är mellan 10 pbb (476 000 kr) och 20 pbb 

(952 000 kr) beroende på invaliditetsgrad.

Livförsäkring Student Avtalsnummer GF 14394

•	 Dödsfall – ett engångsbelopp betalas ut till efterlevande.
•	 Barngruppliv ingår.
•	 Försäkringsbelopp är 6 pbb (285 600 kr).
•	 Försäkringen gäller så länge du studerar och inte har fyllt 65 år.

Månadskostnad 3 kr



Förmånliga försäkringar för din trygghet
Tack vare ditt medlemskap i fackförbundet har du möjlighet 
att teckna flera av våra förmånliga försäkringar. Medlems-
försäkringarna har mer innehåll och ett lägre pris än om du 
skulle teckna dem utanför ditt medlemskap. Vissa av dem 
finns inte ens att teckna för de som inte är medlemmar. 

Du som har hemförsäkringen hos oss får dessutom tio procents 
rabatt på försäkringen för villan, bilen, fritidshuset, hunden 
och katten. Det kan sänka dina kostnader med flera hundra- 
lappar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Fullständiga försäkringsvillkor
Det här informationsbladet ger en kort beskrivning av med-
lemsförsäkringarna. För försäkringarna gäller de fullständiga 
försäkringsvillkoren som du kan hämta på folksam.se eller 
via närmaste Folksamkontor. Vissa försäkringsbelopp är 
uttryckta i antal prisbasbelopp som fastställs av regeringen.

Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor.

Kontakta oss

Ring gärna vår kundservice på 0771-950 950  
eller gå in på folksam.se/tt om du vill veta mer.
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Juristförsäkring Avtalsnummer GF 14394
•	 Juridisk rådgivning 15 timmar per år
•	 Rättsskydd vid tvister. Upp till 2 miljoner kr.
•	 Hjälp vid ID-stöld
•	 Må-bra rådgivning - 3 samtal per försäkringsår

Månadskostnad 40 kr


