Personförsäkringar
anpassade för dig
förändras försäkringsskyddet ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fackförbund upphör och gäller i regel inte efter 65 år. Men behovet
av försäkringar upphör inte bara för att man blir pensionär. Snarare tvärtom. All tid är fritid och
många har ett mer aktivt liv som pensionär än som yrkesverksam.
när man blir pensionär

Tyvärr inträffar det händelser som kan förändra livet från
den ena dagen till den andra. För dig som är medlem kan
RPG Livförsäkring och RPG Olycksfallsförsäkring vara ett
bra alternativ.

En stor fördel med bägge försäkringarna är att du inte
behöver fylla i någon hälsodeklaration när du ansöker
om försäkring.
Som en extra förmån är de tre första månaderna kostnadsfria när du tecknar försäkringarna som ny medlem
i RPG.

RPG Livförsäkring
En livförsäkring innebär en trygghet för dina efterlevande
om du skulle avlida. En livförsäkring kan aldrig kompensera den mänskliga förlusten, men den kan skapa en
ekonomisk buffert för bland annat bouppteckning och
begravningskostnader.
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Om du skulle avlida, utbetalas dödsfallskapitalet, 1 prisbasbelopp (47 300 kr år 2020) som ett engångsbelopp,
i första hand till ditt dödsbo. Om du vill ha annan förmånstagare går det bra, kontakta kundtjänst och beställ
ett så kallat förmånstagarförordnande.
Fakta om RPG Livförsäkring
• Försäkringsbeloppet reduceras med 4 procentenheter per år från 72 års ålder
• Försäkringen betalas alltid ut, oberoende av andra
försäkringar

•
•
•
•

•

Ersättning från försäkringen är skattefri
Ingen självrisk
Gäller dygnet runt
Du kan teckna försäkringen innan du har fyllt 75 år
om du tecknar försäkringen inom 3 månader från
det du blev medlem i RPG. Om du inte tecknar
försäkringen som ny medlem kan du teckna försäkringen innan du har fyllt 70 år.
Du kan behålla försäkringen t.o.m. du fyller 85 år

Viktigt att veta om RPG livförsäkring
Försäkringen har en symtomklausul. Det innebär att om
du nytecknar RPG Livförsäkring och avlider inom ett år
till följd av skada, sjukdom eller handikapp som visat
symptom före tecknandet av försäkringen, lämnas ingen
ersättning. Skulle du avlida av en annan orsak inom ett
år, lämnas ersättning. Efter ett år lämnas ersättning även
för symptom som visat sig före nyteckningen.

Läs mer på nästa sida >>>

RPG Olycksfallsförsäkring
En olycksfallsförsäkring kan inte förhindra att du råkar
ut för något, men den kan mildra de ekonomiska
konsekvenserna som en olycka kan ge upphov till. RPG
Olycksfallsförsäkring ger ett bra skydd dygnet runt om
olyckan skulle vara framme. Förutom att försäkringen
kan ge ersättning för kostnader som uppkommer till
följd av olycksfallet kan den också ersätta bestående
funktionsnedsättningar (medicinsk invaliditet).
Det här ingår i RPG Olycksfallsförsäkring:
• Medicinsk invaliditet, välj mellan max 3 eller 6
prisbasbelopp
• Läke-, rese- och tandskadekostnader, skäliga och
nödvändiga
• Förstörda glasögon och kläder som bars vid
olycksfallet, upp till 0,5 prisbasbelopp
• Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel,
max 1 prisbasbelopp
• Akutersättning, schablonersättning vid minst 8
dagars akut sjuktid p.g.a. en olycksfallsskada
• Merkostnader, skäliga och oundvikliga, max 1 prisbasbelopp
• Krishjälp, max 10 psykologkonsultationer
*1 prisbasbelopp 2020 är 47 300 kr
Fakta om RPG olycksfallsförsäkring
• Försäkringsbeloppet gäller utan någon åldersnedtrappning
• Ersättning från försäkringen är skattefri

•
•
•
•

Ingen självrisk
Gäller dygnet runt
Teckna försäkringen oavsett din ålder
Behåll försäkringen livet ut

Skadeexempel
Anna 69 år har valt att teckna RPG Olycksfallsförsäkring.
Hon råkar ut för en halkolycka och ådrar sig en höftskada
som kräver operation. I samband med olyckan förstörs
hennes kappa och glasögon. Trots rehabiliteringsåtgärder har Anna inte blivit återställd i höften. Hon går till
läkaren och får en bedömd bestående nedsatt funktionsförmåga om 10 %.
Grundbeloppet som ersättningen baseras på
beräknas enligt följande:
Totalt försäkringsbelopp: 3 prisbasbelopp =
141 900 kr (2020).
Annas försäkringsersättning beräknas sedan genom
att multiplicera grundbeloppet med den bedömda
medicinska invaliditeten enligt följande: 141 900 x
10 % = 14 190 kr.
Vidare får hon ersättning för rehabiliteringskostnader
med 2 500 kr, akutersättning 2 100 kr enligt schablon,
läke- och resekostnader enligt kvitto, 1 200 kr samt för
förstörd kappa och glasögon enligt kvitto, 4 900 kr.
Den totala ersättningen från försäkring blir 24 890 kr.

Observera att det krävs att du har ett aktivt medlemskap i RPG som förnyas varje år för att teckna och behålla
försäkringarna.
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Försäkringarna i detta produktblad är kortfattat beskrivna. Fullständiga villkor, ansökan samt förköpsinformation för
RPG Livförsäkring och RPG Olycksfallsförsäkring hittar du på RPG:s hemsida: www.rpg.org.se eller genom att kontakta
RPG Försäkringars kundtjänst.
Du är alltid välkommen att kontakta kundtjänst för RPG Medlemsförsäkringar om du har några frågor:
				
Telefon: 060-14 40 40 				
E-post: rpg@soderbergpartners.se
Försäkringsgivare
Nordeuropa Försäkring AB, org.nr. 556632-6657 företräder
försäkringsgivaren Knif Trygghet Forsikring AS, org.nr. 991 206 825
										 I samarbete med:

