Pakiety ubezpieczén 2018 r.

Członkowie Związku Zawodowego EL og IT Forbundet, zapisując się do związku, muszą
wybrać jedną z czterech opcji pakietów ubezpieczeń LOfavør, zawierających od 2 do 4
ubezpieczeń. Poza tym są inne, dodatkowe ubezpieczenia, które można zawrzeć we własnym
zakresie.
a) Pierwsza opcja to mały pakiet ubezpieczniowy bez ubezpieczenia podróży - zawiera dwa
pierwsze ubezpieczenia podane poniżej i kosztuje (2018 r.) 108 kr miesięcznie
(zaznaczone na kartce LOfavør literami H, G). Trzeba wypełnić Oświadczenie o
zastrzeżeniu się od zawarcia ubezpieczenia podróżnego oraz Oświadczenie o
zastrzeżeniu się od ubezpieczenia trwałej niezdolności do pracy członka oraz na
wypadek śmierci małżonka/małżonki. (str. 6 poniżej).
b) Druga opcja to mały pakiet ubezpieczniowy z ubezpieczeniem podróży - zawiera trzy
pierwsze ubezpieczenia podane poniżej i kosztuje (2018 r.) 191 kr miesięcznie
(zaznaczone na kartce LOfavør literami H, G, R). Trzeba wypełnić Oświadczenie o
zastrzeżeniu się od ubezpieczenia trwałej niezdolności do pracy członka oraz na
wypadek śmierci małżonka/małżonki. (str. 6 poniżej).
c) Trzecia opcja to duży pakiet bez ubezpieczenia podróży, który zawiera dwa
pierwsze i czwarte ubezpieczenia podane poniżej (litery H, G, O na karcie). Łączny koszt
436 kr miesięcznie (2018 r.). Trzeba wypełnić Oświadczenie o zastrzeżeniu się od
zawarcia ubezpieczenia podróżnego (str. 6 poniżej).
d) Czwarta opcja to duży pakiet z ubezpieczniem podróży, który zawiera wszystkie cztery
ubezpieczenia podane poniżej (litery H, G, R, O na karcie). Łączny koszt dużego pakietu to
519 kr miesięcznie (2018 r.)
Ponadto w firmach, w których obowiązuje układ zbiorowy dla branży elektroinstalacyjnej
członkowie mają ubezpieczenie "F" - FRITIDSULYKKESFORSIKRING - czyli ubezpieczenie od
wypadków w czasie wolnym od pracy. Jest to bezpłatne ubezpieczenie obejmujące
członków EL og IT tylko w ramach układu zbiorowego dla branży elektroinstalacyjnej –
niezależnie od wybranego pakietu ubezpieczeniowego.
Ponadto oferujemy:
Dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie*
Wypłata dla osoby owdowiałej, ewentualnie dla osób osieroconych lub innym uprawnionym
spadkobiercon, w wysokości 426 225 koron w razie śmierci ubezpieczonego przed
ukończeniem 51 lat. Po ukończeniu przez ubezpieczonego 51 lat, suma ubezpieczenia
redukowana jest o 21 311 kr rocznie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą ukończenia 60 lat.
Ubezpieczenie to kosztuje 114 koron miesięcznie od dnia 1 stycznia 2018 r.
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LOfavør.LOfavør-app
Pamiętaj o możliwości ściągnięcia LOfavør-app w Twoimi korzyściami członkowskimi.

Przypominamy o korzyściach przysługujących klientom całościowym
Przypominamy, ze jako członek związku EL og IT Forbundet masz zniżki jako całościowy
klient na ubezpieczeniach w Sparebank 1. Dostajesz zniżkę na ubezpieczeniach na szkody wg.
liczby posiadanych ubezpieczeń – za równo ubezpieczenie mienia domowego (Kollektiv
hjem), grupowe ubezpieczenie i ubezpieczenie podróżne stanowią podstawę do obliczenią
zniżki.
Jeśli kupujesz lub masz:
• 1 dodatkowe ubezpieczenie szkody, otrzymujesz 15 proc. zniżki
•

2 dodatkowe ubezpieczenia szkody, otrzymujesz 20 proc. zniżki

Jeśli w dodatku jesteś klientem bankowym w SpareBank1, otrzymujesz jeszcze 5 proc. zniżki.
Skontaktuj się z najbliższym biurem SpareBank1, by sprawdzić w jaki sposób zniżki będą
obowiązywać przy zakupie nowych ubezpieczeń.

Oto trochę więcej informacji o poszczególnych ubezpieczeniach:
1. Kollektiv hjemforsikring (Zbiorowe ubezpieczenie domu), zaznaczone na kartce LOfavør
literą H
2. Grunnforsikring - Ubezpieczenie podstawowe - Zaznaczone na kartce LOfavør literą G
3. Reiseforsikring - Ubezpieczenie turystyczne - Zaznaczone na kartce LOfavør literą R
4. Uføre- og ektefelleforsikring – Ubezpieczenie od trwałej niezdolności do pracy
ubezpieczonego oraz na wypadek śmierci małżonka/ małżonki – Zaznaczone na kartce
LOfavør literą O.
1. KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING - ZBIOROWE UBEZPIECZENIE DOMU - litera H
•

Ubezpieczenie wyposażenia domu i mienia ruchomego będącego własnością
domowników - np. mebli, ubrań, sprzętu sportowego itd.

•

Obejmuje szkody powstałe w wyniku pożaru, zalania, włamania lub inne nieszczęśliwe
wypadki. Również kradzież rzeczy z samochodu i kradzież roweru.
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•

Ubezpieczenie obejmuje mienie przywiezione do kraju nordyckiego lub nabyte podczas
pobytu na tym obszarze - jest ono ubezpieczone pod adresem zamieszkania
ubezpieczonego w państwie nordyckim

•

Obejmuje również własność małżonka/prawnego partnera lub dzieci, ale tylko w
przypadku, gdy ich własność znajduje się na obszarze państwa nordyckiego

•

W momencie, gdy własność zostanie wywiezona poza terytorium państwa
nordyckiego, przestanie być chroniona.

•

Dla członków mających stały adres zamieszkania poza regionem nordyckim wypłacona
kwota z tytułu tego ubezpieczenia ogranicza się do 300 000,- NOK.
•

Praktyczna i prawna pomoc w przypadku kradzieży tożsamości – przeczytaj więcej
na stronie www.elogit.no.

2. GRUNNFORSIKRING - UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE - litera G
•

Obejmuje pierwszą pomoc finansową na wypadek śmierci

•

Wypłaca się niezależnie od przyczyny śmierci

•

Ważne na całym świecie, 24 godziny na dobę.

•

Obejmuje członka EL og IT Forbundet, jego małżonka lub współmieszkającego
partnera oraz niezamężne dzieci poniżej 21 roku życia mieszkające w domu - pod
warunkiem, że są zameldowani pod tym samym adresem, co ubezpieczony

•

Nie zapewnia ochrony, jeśli ubezpieczony mieszka ze swoim partneren mniej niż dwa
lata (chyba że posiadają dzieci i wspólny dom) lub jeżeli zawarcie legalnego związku
małżeńskiego jest niemożliwe.

•

Od 01.01.2010 członkowie mający stały adres zamieszkania poza regionem nordyckim
mają zapewnioną wypłatę kwoty dwa razy większej niż normalnie przysługująca z
tytułu tego ubezpieczenia (podana w tabeli).
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CZŁONEK

MAŁŻONEK/
MAŁŻONKA/
KONKUBENT/
KONKUBINA

NOK 80 405

NOK 80 405

51 lat

NOK 75 573

NOK 75 573

NOK 46 817

52 lat

NOK 71 378

NOK 71 378

NOK 46 817

53 lat

NOK 67 182

NOK 67 182

NOK 46 817

54 lat

NOK 62 989

NOK 62 989

NOK 46 817

55 lat

NOK 58 794

NOK 58 794

NOK 46 817

56 lat

NOK 54 599

NOK 54 599

NOK 46 817

57 lat

NOK 50 404

NOK 50 404

NOK 46 817

58 lat

NOK 46 208

NOK 46 208

NOK 46 817

59 lat

NOK 42 013

NOK 42 013

NOK 46 817

60 lat

NOK 37 819

NOK 37 819

NOK 46 817

61 lat

NOK 33 627

NOK 33 627

NOK 46 817

NOK 29 429

NOK 29 429

63 lat

NOK 25 234

NOK 25 234

NOK 46 817

64 lat

NOK 21 041

NOK 21 041

NOK 46 817

65 lat

NOK 16 845

NOK 16 845

NOK 46 817

66 lat

NOK 12 650

NOK 12 650

NOK 46 817

67 lat

NOK 8 454

NOK 8 454

NOK 46 817

NOK 8 193

NOK 8 193

69 lat

NOK 7 931

NOK 7 931

NOK 46 817

70 lat

NOK 7 669

NOK 7 669

NOK 46 817

71 lat

NOK 7 407

NOK 7 407

NOK 46 817

72 lat

NOK 7 146

NOK 7 146

NOK 46 817

WIEK
CZŁONKA
Do lat 50

62 lat

68 lat

DZIECKO
PONIŻEJ
21 LAT
NOK 46 817

NOK 46 817

NOK 46 817
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73 lat

NOK 6 884

NOK 6 884

NOK 46 817

74 lat

NOK 6 622

NOK 6 622

NOK 46 817

75 i wyzej

NOK 6 357

NOK 6 357

NOK 46 817

3. REISEFORSIKRING - UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE - litera R
Dwa kryteria muszą być spełnione, by ubezpieczenie to miało ważność:
•

Adres ubezpieczonego musi być zarejestrowany w spisie ludności kraju nordyckiego

•

Ubezpieczony musi być członkiem Norweskiego Systemu Ubezpieczeń Społecznych lub
- na podstawie umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadać prawo do
świadczeń na wypadek choroby

•

Po spełnieniu tych kryteriów członek posiada ubezpieczenie obejmujące ochroną na
wszystkie wyjazdy urlopowe trwające do 60 dni

•

Obejmuje również małżonka lub partnera i dzieci poniżej 20 roku życia jeżeli spełnią
wspomniane powyżej wymagania

•

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko wyjazdy urlopowe i wypoczynkowe, a
również podróże służbowe

•

Nie jest wymagane, by podróż obejmowała nocleg

•

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków obowiązuje przez całą dobę – również
poza czasem podróży
4. UFØRE- OG EKTEFELLESFORSIKRING U - UBEZPIECZENIE OD TRWAŁEJ
NIEZDOLNOŚCI DO PRACY CZŁONKA ORAZ NA WYPADEK ŚMIERCI
MAŁŻONKA/MAŁŻONKI - litera O.
Ubezpieczenie od trwałej niezdolności do pracy dotyczy osoby ubezpieczonej.
Ubezpieczenie na wypadek śmierci dotyczy osoby ubezpieczonej jeśli ma ona
potwierdzoną trwałą niezdolność do pracy oraz jej
małżonka/małżonki/konkubenta/konkubiny.
Ubezpieczenie kosztuje 328 koron miesięcznie od 1 stycznia 2018 r.
•

Ubezpieczenie od trwałej niezdolności do pracy
Ubezpieczenie to uprawnia do odszkodowania w przypadku trwałej niezdolności do
pracy.
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Cała suma ubezpieczenia jest wypłacana po 2-letnim ciągłym okresie przynajmniej 50
% niezdolności do pracy. Niezdolność do pracy musi być spowodowana chorobą lub
wypadkiem i musi być oceniona przez Sparebank1 jako trwała.
Wypłaty od trzynastego miesiąca zwolnienia chorobowego – nie trzeba czekać na
decyzję NAV stwierdzającą trwałą niezdolność do pracy.
Warunkiem uzyskania wypłaty z ubezpieczenia jest to, by ubezpieczony miał
zwolnienie chorobowe w przynajmniej 50 % nieprzerwanie przez ostatnie 12
miesięcy, pod warunkiem, że okres zwolnienia chorobowego rozpoczął się zanim
ubezpieczony ukończył 60 lat. Przy stwierdzeniu trwałej niezdolności do pracy (i po
upływie ewentualnego okresu dwóch lat karencji) wypłacana jest pozostała suma
ubezpieczenia. Wypłaty są wolne od podatku.
Przykłady wielkości wypłat:
Wiek w chwili wypłaty
Wypłata jednorazowa

Wypłata miesięczna

Do 50 lat włącznie

514 987

5 151

55 lat

374 536

3 745

59 lat

262 175

2 622

Od tej samej chwili, od której wszczyna się wypłaty z tytułu ubezpieczenia od trwałej
niezdolności do pracy, ubezpieczony zostaje obecnie objęty ochroną ubezpieczeniową na
wypadek śmierci w ramach tego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie od trwałej niezdolności do pracy wygasa z chwilą ukończenia przez
ubezpieczonego 60 lat. Od tego momentu ubezpieczony zostaje obecnie objęty ochroną
ubezpieczeniową na wypadek śmierci w ramach tego ubezpieczenia. Wypłata z tego
tytułu wynosi 234 085 NOK i wypłaca się rodzinie/spadkobiercom ubezpieczonego.
Dla zawarcia ubezpieczenia od trwałej niezdolności do pracy wymagane jest, aby osoba
ubezpieczana była w pełni zdolna do pracy.
•

Ubezpieczenie małżonka (zawarte w pakiecie z ubezpieczeniem od trwałej
niezdolności do pracy)

Ubezpieczenie jest wypłacane w przypadku śmierci małżonka/małżonki/
konkubenta/konkubiny ubezpieczonego spowodowanej chorobą lub wypadkiem.
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Wypłata ubezpieczenia wynosi 514 987 NOK do roku ukończenia przez ubezpieczonego
50 lat. Po ukończeniu przez ubezpieczonego 51 lat wypłata jest obniżana o 28 090 NOK
rocznie do ukończenia 60 lat. Od 60 do 67 lat wypłata wynosi 234 085 NOK.
Choroby i dolegliwości, na które osoba ubezpieczana lub jej współmałżonek(-ka) czy
partner(-ka) już cierpi i o nich wie, nie dają prawa do odszkodowania przez pierwsze dwa
lata ubezpieczenia.
•

Ubezpieczenie na wypadek śmierci dla członków z potwierdzoną niezdolnością do
pracy
Członkowie, którzy mają potwierdzoną trwałą niezdolność do pracy z powodu
choroby lub wypadku są ubezpieczeni na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia jest
taka sama jak dla ww. ubezpieczenia od trwałej niezdolności do pracy. Dotyczy to
także członków, którym wcześniej wypłacono odszkodowanie z tytułu trwałej
niezdolności do pracy.
Ubezpieczenie przestaje obowiązywać kiedy członek zakończy 67 lat.

Przytoczono tu tylko fragmenty warunków ubezpieczenia. Ich treść w całości dostępna jest
na stronie www.lofavør.no i na stronie naszego związku www.elogit.no
W razie pytań na temat tego ubezpieczenia lub innych przywilejów członkowskich prosimy o
kontakt z nami lub najbliższym oddziałem banku SpareBank1.
EL og IT Forbundet
Torggata 12
0181 Oslo
e-mail: 123@elogit.no
telefon: 23 06 34 00
Kontakt w języku polskim:
telefon: +47 906 75 626
e-mail: ellisiv.rognlien@elogit.no
Oświadczenie o zastrzeżeniu się od zawarcia ubezpieczenia podróżnego
(Reservasjon – reiseforsikring)
Należy przesłać wyłącznie w razie rezygnacji z tego przywileju członkowskiego.
Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z zawarcia zbiorowego ubezpieczenia podróżnego w
ramach członkostwa związku zawodowego EL og IT Forbundet.
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Jestem świadom, że zrzekam się wszelkiego prawa do odszkodowania z tytułu tego
ubezpieczenia.
Imię i nazwisko:
__________________________________________________________________
Data urodzenia lub numer członkowski:
______________________________________________
___________________________________________________________________________
Data/Podpis

Oświadczenie o zastrzeżeniu się od zawarcia ubezpieczenia od trwałej niezdolności do
pracy członka oraz na wypadek śmierci małżonka/małżonki. (Reservasjon uføre- og
ektefelleforsikring)
Należy przesłać wyłącznie w razie rezygnacji z tego przywileju członkowskiego.
Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z zawarcia zbiorowego ubezpieczenia podróżnego w
ramach członkostwa związku zawodowego EL og IT Forbundet.
Jestem świadom, że zrzekam się wszelkiego prawa do odszkodowania z tytułu tego
ubezpieczenia w przypadku własnej niezdolności do pracy lub śmierci małżonka/małżonki
lub partnera/partnerki.
Oświadczam poza tym, że zdaję sobie sprawę, że w wyniku rezygnacji będę musieć przejść
przez ocenę zdrowotną w Sparebank1 Forsikring jeśli w przyszłości będę chcieć zawrzeć to
ubezpieczenie - ryzykując zatem wykluczenie z niego jeśli moj stan zdrowia wtedy będzie
niezadawalający.
Imię i nazwisko: _________________________________________________________
Data urodzenia lub numer członkowski: _______________________________________
___________________________________________________________________________
Data/Podpis
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Członkowie, którzy nie chcą korzystać z jednego lub obu ww. przywilejow
członkowskich, winni przesłać oświadczenie do związku zawodowego EL og IT
Forbundet w ciągu trzech tygodni od zapisania się do związku na adres: EL og IT
Forbundet, Torggata 12, 0181 OSLO lub zeskanować i wysłać mailem na adres:
123@elogit.no lub ellisiv.rognlien@elogit.no
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