
    

 

 
Erbjudandet om personförsäkring till nya medlemmar förändras fr.o.m. 1 april 2019 
 
Följande ändringar görs fr.o.m. 1 april: 

• Livförsäkring – slutålder införs. Försäkringen gäller längst t.o.m. månaden ut som 
den försäkrade fyller 85 år. 

• Olycksfallsförsäkring – möjlighet att teckna försäkring med högre försäkringsbelopp, 
15 eller 20 pbb. 

• Betalningsperiod vid inbetalningskort – ändras till kvartal istället för halvår. 
 
Omfattning och premier  
Livförsäkring – slutålder 85 år 0,5 pbb 80 kr/månad 
Livförsäkring – slutålder 85 år  1 pbb 160 kr/månad 
Olycksfallsförsäkring 10 pbb  25 kr/månad 
Olycksfallsförsäkring 15 pbb  30 kr/månad 
Olycksfallsförsäkring 20 pbb 34 kr/månad 

Prisbasbelopp (pbb) för 2019 är 46 500 kr 
 
Kostnadsfritt försäkringsskydd 
Ny medlem omfattas av kostnadsfritt försäkringsskydd i 3 månader från den dagen då 
medlemskapet registreras som aktivt i förbundets centrala medlemsregister. Därefter kan medlem 
välja att betala försäkringarna med autogiro månadsvis eller inbetalningskort kvartalsvis. 
 

• Ny medlem som inte fyllt 60 år eller som fyllt 70 år får erbjudande om att anslutas till: 
- Olycksfallsförsäkring 10 pbb, men kan välja högre försäkringsbelopp.   

 
• Ny medlem som fyllt 60 år men inte 70 år ansluts till: 

- Livförsäkring - slutålder 85 år, 1 pbb 
- Olycksfallsförsäkring 10 pbb, men kan välja högre försäkringsbelopp. 
 

 

Gruppförsäkringen hör ihop med medlemskapet 
En förutsättning för att omfattas av försäkringarna är att den försäkrade är registrerad som 
aktiv medlem i SPF Seniorerna. Om medlemskapet avslutas upphör också försäkringen. 
  



 
 

                                  

 
 
Personförsäkring för de medlemmar som redan tecknat SPF Seniorernas 
gruppförsäkring 
 
Följande gäller fr.o.m. 1 april: 

• Livförsäkring – oförändrat livsvarig. 
• Olycksfallsförsäkring – möjlighet att teckna försäkring med högre försäkringsbelopp, 

15 eller 20 pbb. 
• Betalningsperiod vid inbetalningskort – ändras till kvartal istället för halvår/helår. 
• Autogiro – ändras till månadsvis betalning för de med betalningsperiod halvår. 

 
Omfattning och premier  
Livförsäkring – livsvarig 0,5 pbb 93 kr/månad 
Livförsäkring – livsvarig 1 pbb 186 kr/månad 
Olycksfallsförsäkring 10 pbb  25 kr/månad 
Olycksfallsförsäkring 15 pbb  30 kr/månad 
Olycksfallsförsäkring 20 pbb 34 kr/månad 

Prisbasbelopp (pbb) för 2019 är 46 500 kr 
 
Gruppförsäkringen hör ihop med medlemskapet 
En förutsättning för att omfattas av försäkringarna är att den försäkrade är registrerad som 
aktiv medlem i SPF Seniorerna. Om medlemskapet avslutas upphör också försäkringen. 
 


