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Kjære medlem!
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Nok et år har gått, og også dette året ble 
annerledes enn hva vi er vant til. Store deler av 
året har vært preget av optimisme, dugnadsånd 
og fellesskap. Men også stunder hvor noen kan ha 
kjent på tretthet grunnet situasjonen verden er i. 

Det har alltid vært viktig for Lederne å tilby 
medlemmene gode forsikringsløsninger, men 
det er også viktig at vi kan tilby god, personlig 
og nøyaktig rådgivning på forsikring – også i 
vanskelige tider. Lederne har et omfattende og 
solid forsikringstilbud, og våre ordninger gir deg 
trygghet og rimelige priser. 

Med de riktige forsikringene behøver ikke 
livskriser å bli økonomiske kriser i tillegg. Som 
medlem i Lederne kan du kjøpe alle dine 
viktigste forsikringer til lav medlemspris. Vi har 
sammenlignet våre personforsikringer – livs-, 
uføre- og kritisk sykdomsforsikring – med tre 
av de største forsikringsselskapene i Norge. 
I gjennomsnitt har medlemmer i Lederne en 

besparelse på inntil 70 % ved å kjøpe disse 
personforsikringene gjennom oss. Vårt mål er 
at Lederne alltid skal ha konkurransedyktige 
betingelser på forsikring. 

Rådgiverne på Ledernes Forsikringskontor er 
spesialister på våre forsikringer. De gir deg gode 
og nøytrale råd, og hjelper deg til å finne riktige 
forsikringer for deg og dine nærmeste. De sørger 
også for at du ikke betaler for forsikringer du ikke 
har behov for. Har du ikke vært i kontakt med 
dem? Da er tiden inne for det nå. 

Riktige forsikringer gir deg og dine nærmeste 
trygghet og forutsigbarhet. 

Med vennlig hilsen
Audun Ingvartsen, forbundsleder

Medlemsforsikringene er  
tryggere og billigere!

• Har du forsikringene du trenger?

• Betaler du for mye?

• Kanskje du har dobbeltdekninger?

• Eller unødvendige forsikringer?

Svar på disse spørsmålene får du med én telefon  
til Ledernes eget forsikringskontor. Trygt og enkelt. 

Ring oss i dag!
 
Tlf 22 54 51 50, eller på e-post post@lederneforsikring.no 
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Mine forsikringer
Få oversikt over dine forsikringsbevis, fakturaer og vilkår på: www.lederneforsikring.no 

VIKTIG Å VITE
  Forbehold om trykkfeil

Det tas forbehold om eventuelle 
endringer av forsikringene og trykkfeil.

  Ved skade
Denne brosjyren gir deg en forenklet 
fremstilling av forsikringsordningene.

Ved et skadeoppgjør er det forsikrings-
beviset og forsikringsvilkåret som 
legges til grunn. Forsikringsbeviset 
gjelder foran vilkåret.

  Meldefrist
Når et forsikringstilfelle er inntruffet, er 
det viktig å melde dette til forsikrings-
selskapet uten ugrunnet opphold, og 
senest innen ett år.

Hvis du ikke overholder meldefristen, 
risikerer du at retten til erstatning 
bortfaller. Ta kontakt om du har 
spørsmål. 

  Begunstigelse
Du kan selv velge hvem som skal ha 
utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, 
og du kan dele erstatningsbeløpet på 
flere personer. Dette kalles 
begunstigelse. 

Begunstigelse gjøres på et eget skjema 
som du får fra Ledernes 
forsikringskontor.

Uinnlogget:

• Informasjon om alle medlemsforsikringene

• Spørsmål og svar

• Skjemaer

• Kontaktinfo

• Meld skade

Innlogget:

• Logg inn via www.lederne.no/minside eller www.lederneforsikring.no

• Se forsikringene du har

• Finn dine forsikringsbevis, fakturaer og vilkår

• Sjekk priser

• Priskalkulator

• Vilkår

• Bestill det du mangler
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Familiesammensetning Medlem Ektefelle Barn

Enslig 500 000

Medlem med ektefelle/samboer 250 000 250 000

Medlem med barn* 250 000 500 000
Medlem med ektefelle/samboer/ 
barn*

250 000 250 000 500 000

*) Forsikringssummen for barn gjelder hvert barn ut året de fyller 21 år.

  Livsforsikringen

Alle medlemmer og ektefelle/samboer er omfattet av den  
obligatoriske livsforsikringen.Forsikringen gir en erstatning på  
kr 20 000 ved medlem eller ektefelle/samboers død, ut året de 
fyller 72.

Ulykkesforsikringen dekker også behandlingsutgifter, benbrudd 
og brannskade, ombygging av bolig m.m. For barn gjelder 
forsikringen ut det året de fyller 21 år. For voksne gjelder den  
ut det året de fyller 67 år.

Både livsforsikringen og familieulykkesforsikringen betales av 
forbundet, og gjelder både i arbeid og fritid over hele verden.

Livsforsikringen leveres av Storebrand.  
Familieulykkesforsikringen leveres av Tryg.

GODT Å VITE
  Hva er en ulykkesskade?

Fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig 
og uventet, ytre, fysisk hendelse - et ulykkestilfelle - som 
skjer i forsikringstiden.

  Invaliditet
Med medisinsk invaliditet menes «Legemlig funksjonstap 
uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv 
gjennom inntektsbringende arbeid». 

  Samboer
Som samboer regnes person medlemmet lever sammen 
med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret 
fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som 
forsikrede de siste to år – samt person som har felles 
bopel og felles barn med forsikrede. 

Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da 
forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder 
for at lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 
til 5a og §§ 8 og 9. 

GODT Å VITE
 Medlemsforsikringene

Lederne er forsikringstaker i de kollektive  
forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret. 
Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas 
av Söderberg & Partners (org. nr. 971 189 452) etter 
avtale med Lederne. 

Grunnforsikring –  INKLUDERT I MEDLEMSKAPET

  Familieulykkesforsikringen
Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig 
medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens 
sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % medisinsk 
invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet 
følger erstatningen invaliditetsgraden. 

Slik er dekningen ved 100% varig invaliditet: 

OBLIGATORISKE FORSIKRINGER - UTEN HELSEERKLÆRING
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Ledernepakken –  OBLIGATORISK MED RESERVASJONSRETT FOR DEG SOM ER MEDLEM

• Kr 190 per måned.
• Trekkes med medlemskontingenten.

Død – Uførhet – Kritisk sykdom

Ledernepakken inkluderer dekning ved kritisk sykdom. 
Hele pakken koster kun kr 190 per måned.

• Obligatorisk med reservasjonsrett
• 3 dekninger
• Mye for pengene!

Forsikringssummer i Lederne-pakken:
• Inntil kr 500 000 dersom du dør
• Inntil kr 400 000 dersom du blir arbeidsufør
• Kr 106 399 (1 G) i engangsutbetaling ved kritisk sykdom

 Hva dekker forsikringen ved kritisk sykdom?
• Forsikringssum: 1 G – for tiden kr 106 399.

Sykdommer:

√ Hjerteinfarkt
√ Hjerneslag
√ Hjernesvulst
√ Multippel sklerose
√ Kreft
√ Motornevronsyndrom
√ Parkinsons sykdom før 60 år
√ Organtransplantasjon
√ Angioplastikk

Medlemmets 
alder i 
kalenderåret

Dekning i kroner

Ved død
Ved varig 
arbeidsuførhet

Ved kritisk  
sykdom

15-25 år  500 000  400 000  106 399 
26 år  500 000  390 000  106 399 
27 år  500 000  380 000  106 399 

28 år  500 000  370 000  106 399 
29 år  500 000  360 000  106 399 
30 år  500 000  350 000  106 399 
31 år  500 000  340 000  106 399 
32 år  500 000  330 000  106 399 
33 år  500 000  320 000  106 399 
34 år  500 000  310 000  106 399 
35 år  500 000  300 000  106 399 
36 år  500 000  290 000  106 399 
37 år  500 000  280 000  106 399 
38 år  500 000  270 000  106 399 
39 år  500 000  260 000  106 399 
40 år  500 000  250 000  106 399 
41 år  500 000  240 000  106 399 
42 år  500 000  230 000  106 399 
43 år  500 000  220 000  106 399 
44 år  500 000  210 000  106 399 
45 år  500 000  200 000  106 399 
46 år  500 000  190 000  106 399 
47 år  500 000  180 000  106 399 
48 år  500 000  170 000  106 399 
49 år  500 000  160 000  106 399 
50 år  500 000  150 000  106 399 
51 år  500 000  140 000  106 399 
52 år  500 000  130 000  106 399 
53 år  500 000  120 000  106 399 

54 år  450 000  99 000  106 399 
55 år  400 000  80 000  106 399 
56 år  375 000  67 500  106 399 
57 år  350 000  56 000  106 399 
58 år  325 000  45 500  106 399 
59 år  300 000  36 000  106 399 
60 år  275 000  27 500  106 399 
61 år*  250 000  20 000  106 399 
62 år*  250 000  15 000  106 399 
63 år*  250 000  10 000  106 399 
64 år*  250 000  5 000  106 399 
65 år*  250 000 0  106 399 
66 år*  250 000 0  106 399 
67 år*  250 000 0  106 399 

  Ledernepakken 2022

√ Permanent lammelse
√ Blindhet
√ Døvhet
√ Tap av taleevnen
√ Nyresvikt
√ Store brannskader

 √ Tap av armer/ben
√ Hjerteoperasjon

• Forsikringen utbetales ved diagnose av en av
de kritiske sykdommene ovenfor.

• De første 90 dagene etter innmelding i forsikringen,
gjelder den kun for ulykkeshendelser.

  Er du forsikret?
Sjekk om du trekkes/betaler kr 190 i måneden.

Ledernepakken gjelder så lenge forsikringen er betalt for, 
senest ut det året du som medlem fyller 67 år. 

* Gjelder uførhet: utbetaling dersom
første dag i siste sammenhengende
sykemeldingsperiode er innen utgangen
av det kalenderår forsikrede fyller 60 år

OBLIGATORISKE FORSIKRINGER - UTEN HELSEERKLÆRING
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Forsikringene leveres av Storebrand.

GODT Å VITE
  Reservasjon: 

Dersom du IKKE ønsker å bli med på denne forsikringen, 
må du fylle ut reservasjonserklæring. Denne får du fra  
forsikringskontoret. Hvis du senere ønsker å melde deg 
inn, må du levere godkjent helseerklæring.

  Karenstid: 
Siden det ikke kreves helseerklæring, er det to års 
karenstid på uføredekningen for sykdommer, lyte eller 
mèn du hadde og kjente til da du ble med på forsikringen. 
Dødsfallsdekningen har ingen karenstid.

  Meldefrist: 
Når et forsikringstilfelle er inntruffet, er det viktig å melde 
dette til forsikringsselskapet uten ugrunnet opphold, og 
senest innen ett år.

Hvis du ikke overholder meldefristen, risikerer du at retten 
til erstatning bortfaller. Ta kontakt om du har spørsmål.

Har du tidligere reservert deg fra Ledernepakken, 
men ønsker å bli med nå?
Da må du fylle ut egenerklæring om helse, som 
forsikringsselskapet må godkjenne. 

Ring forsikringskontoret på tlf 22 54 51 50, så hjelper vi deg!

6

Ledernepakken –  OBLIGATORISK MED RESERVASJONSRETT

OBLIGATORISKE FORSIKRINGER - UTEN HELSEERKLÆRING
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Forsikringene leveres av Storebrand.

Livsforsikring og uføreforsikring – frivillig - kan dekke 3,83 mill 
Du og ektefelle/samboer har flere valgmuligheter:

• Kjøp livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge.
• Kjøp forsikring uavhengig av hverandre.
• Velg mellom 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum.

Erstatningen avtrappes etter fylte 51 år.
• Uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år.
• Livsforsikringen opphører ved fylte 70 år.

  Bedre enn gjeldsforsikring!
Fordeler med Ledernes forsikringer:

• Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske.
• Velg selv om du vil betale ned lånet.
• Ingen samordning med andre forsikringer.
• De fleste sparer mye.

  Livsforsikringen
Livsforsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak, 
og gjelder i arbeid og fritid over hele verden.

  Uføreforsikringen 
Forsikringen utbetales ved minst 40 % varig arbeidsuførhet. 
Vanligvis er dette når NAV har vedtatt minst 40 % varig 
uføretrygd. Forsikringen kan også utbetales dersom du har 
vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Kontakt forsikringskontoret for å sjekke om dette kan gjelde 
deg.

GODT Å VITE
  Uførhet

Med uførhet menes redusert evne til å arbeide.  
Du må ha fått innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra  
NAV for å få erstatning fra uføredekningen. Forsikringen kan 
også utbetales dersom du har vært helt eller delvis ufør over 
flere år. Kontakt forsikringskontoret for mer informasjon. 

  G = Grunnbeløpet i Folketrygden
  1 G = 106 399
12 G = 1 276 788
24 G = 2 553 576
36 G = 3 830 364

  Normal utbetalingsrekkefølge
Ved utbetaling av Ledernes dødsfallsforsikringer gjelder 
følgende rekkefølge: 

1. Ektefelle /samboer* (*Se definisjon på side 4)

2. Livsarvinger (barn, barnebarn)

3. Øvrige arvinger etter lov eller testament
Ønsker du noe annet, kan du begunstige andre ved å 
fylle ut et eget skjema. Du kan også disponere over  
forsikringssummen i et testamente.

  Kjøp forsikringen!
Kontakt forsikringskontoret på tlf 22 54 51 50 eller 
post@lederneforsikring.no for gode råd og egenerklæring om 
helse. Husk at du må ha Ledernepakken (s. 5-6) for å kjøpe 
disse forsikringene.

  Priser 
Pris per år for 12 G:

Ved forsikringssum 24 G dobles prisen. 
Ved forsikringssum 36 G tredobles prisen.

 

 Alder
Medlem Ektefelle/samboer

Død Ufør Død Ufør
t.o.m. 30 år kr    549 kr    627 kr    523 kr   1 083
31 - 35 år kr    590 kr    910 kr    531 kr   1 884
36 - 40 år kr    737 kr 1 587 kr    639 kr   3 687
41 - 45 år kr 1 033 kr 2 795 kr    827 kr   7 041
46 - 50 år kr 1 534 kr 4 793 kr 1 110 kr 12 066
51 - 55 år kr 2 015 kr 6 992 kr 1 622 kr 15 537
56 - 60 år kr 2 870 kr 10 743 kr 2 408 kr 18 182
61 - 65 år kr 4 158 kr 3 402
66 - 70 år kr 5 948 kr 4 817

Ved forsikringssum 24 G dobles prisen.
Ved forsikringssum 36 G tredobles prisen.

Forsikringene leveres av Storebrand.

12, 24 eller 36 G FRIVILLIGE FORSIKRINGER - MED HELSEERKLÆRING
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Uførerente – frivillig
Etter ett års sammenhengende 
sykemelding reduseres inntekten din  
til maks 66 % av inntekt opp til 6 G.  
Dette er maksimalt kr 421 340 fra NAV 
– uansett hva du tjener. Derfor tilbyr vi 
forsikringen Tidsbegrenset Uførerente.

Du får utbetalt uførerente månedlig hvis 
du har vært minst 40 % arbeidsufør i 12 
måneder sammenhengende.
Uførerenten kan være med på å 
kompensere for den reduserte inntekten. 
Erstatningen er skattepliktig med 4,4 %.

Velg mellom to ulike forsikrings- 
summer, 1G eller 2G:
Årlig forsikringssum:
1 G – kr 106 399
2 G – kr 212 798

  Inntil 4 år
Forsikringssum 1 G gir månedlig 
erstatning kr 8 867.
Forsikringssum 2 G gir månedlig 
erstatning kr 17 733.
Erstatningen utbetales månedlig i inntil 
4 år. NB! Det er et krav om at du er med 
på Ledernepakken (s. 5-6) for å kunne 
kjøpe uførerente - altså at du ikke har 
reservert deg.

  Opphør
Forsikringen opphører senest ved ut- 
gangen av det kalenderåret du fyller 60 
år, men må kjøpes innen du fyller 55 år.

  Slik bestiller du  
- egenerklæring om helse
Du må fylle ut egenerklæring om helse 
for å kjøpe forsikringen. Utbetalingen 

følger uføregraden mellom 40 og 100 %. 

Kontakt forsikringskontoret på  
22 54 51 50 eller post@lederneforsikring.no. 

  Priser
Pris per år for 1 G

Alder Pris per år

t.o.m.  30 år kr    555

31 - 35 år kr    710

36 - 40 år kr    888

41 - 45 år kr 1 083

46 - 50 år kr 1 641

51 - 55 år kr 2 129

56 - 60 år kr 2 395
Forsikringen leveres av Storebrand.

2 G koster det dobbelte.

FRIVILLIGE FORSIKRINGER - MED HELSEERKLÆRING
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Kritisk sykdom – frivillig forsikring – kan dekke inntil 1 million kroner
Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år,  
og sykdom rammer som regel også økonomien.
 
Dette er noen av de sykdommene som er dekket:

• Hjerteinfarkt

• Hjerneslag

• Hjernesvulst

• Multippel sklerose

• Alvorlig kreftsykdom

• Motornevronsyndrom

• Parkinsons sykdom før

 fylte 60 år

• Permanent lammelse

eller tegn de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å 
gjelde. Les mer på www.lederneforsikring.no. 

  Kjøp forsikringen!
Kontakt forsikringskontoret for gode råd og egenerklæring om 
helse. Tlf 22 54 51 50 eller e-post post@lederneforsikring.no. 

  Priser
Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris.  
Dette er prisen per år per kloss à kr 200 000:

Alder Pris per år

t.o.m  30 år Kr 192

31 - 35 år Kr 301

36 - 40 år Kr 475

41 - 45 år Kr 751

46 - 50 år Kr 1 193

51 - 55 år Kr 1 193

56 - 60 år Kr 3 046

61 - 67 år Kr 4 804

Forsikringen leveres av Storebrand.

• Døvhet

• Tap av taleevnen

• Nyresvikt

• Store brannskader

• Tap av armer/ben

• Hjerteoperasjon

• Angioplastikk

• Organtransplantasjon

• Blindhet

  Inntil 1 million
Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000, maksimalt 
5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/
samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre.
Helseerklæring må leveres for å bli med i forsikringen.

  Maks 67 år
Du kan kjøpe forsikringen til du fyller 60 år, og du kan ha den til 
første forfall etter fylte 67 år.

  Alternativ behandling? Mer fritid? Du velger.
Erstatningen kan for eksempel benyttes til å søke andre 
behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du 
kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme 
gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til 
hektene igjen. 

  Kun nye sykdommer
Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer 

  Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at 
diagnosen er endelig stilt, eller du er oppført på 
venteliste til operasjon. Forsikringen gir dermed stor 
handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk 
sykdom som et supplement til uføreforsikring.

Se vilkår for fullstendig beskrivelse.

FRIVILLIGE FORSIKRINGER - MED HELSEERKLÆRING
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Helseforsikring – frivillig
  Rask behandling

Å vente lenge på behandling er i seg selv belastende og kan 
føre til langtidssykefravær. Kommer du raskt til god og effektiv 
behandling, kan det gi kortere (eller ingen!) sykemeldings- 
periode og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på 
trening og i hverdagen ellers.

  Solide aktører
Storebrand har knyttet avtaler med kjente aktører i helse-Norge. 
Selskapet har også avtaler med klinikker i Norden og i Europa. 
Pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har 
kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen.

  Behandling innen 10 virkedager
Helseforsikringen garanterer at du innen 10 virkedager skal ha blitt 
undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen 
eller ulykkesskaden du har. 

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling 
ved sykdom og ved skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen  
nødvendig fysikalsk behandling, og også psykolog- og 
krisehjelp.

  Ingen egenandel
Du har ingen egenandel på Ledernes helseforsikring,  
og dekningen har ingen øvre erstatningssum. 

  Pris
Forsikringen er priset etter alder.  
Du kan også kjøpe forsikringen for ektefelle/samboer,  
og du kan være med i ordningen helt til du blir 70 år. 

Pris per år: 
Alder Pris

t.o.m. 30 år Kr 1 939

31-40 år Kr 2 562

41-50 år Kr 3 355

51-60 år Kr 4 993

61-70 år Kr 9 430

  Kjøp forsikringen!
Kontakt Ledernes forsikringskontor for gode råd  
og egenerklæring om helse.

Tlf 22 54 51 50 eller e-post post@lederneforsikring.no. 

Helseforsikringen leveres av Storebrand.
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Tannhelseforsikring – frivillig
  Forutsigbarhet!

Etter bil er tannlegebehandling den største uforutsette utgiften i 
familieøkonomien, og veldig mange prioriterer bort tannlege-
besøk i frykt for store kostnader. Som medlem kan du kjøpe 
tannhelseforsikring, som dekker utgifter til tannbehandling som 
overstiger beløpet du betaler for vanlig kontroll hos tannlege. 
Du betaler kun en egenandel på kr 750.

  Sølv, Gull eller Platina
Avhengig av hva du ønsker inkludert i forsikringen, kan du 
velge mellom tre ulike produkter; Sølv, Gull eller Platina. 

SØLV
Forsikringssum: Inntil kr 10 000
Pris per år: Kr 1 013
Egenandel pr skade: Kr 750

GULL
Forsikringssum: Inntil kr 20 000
Pris per år: Kr  2 157
Egenandel pr skade: Kr 750

PLATINA
Forsikringssum: Inntil kr 40 000
Pris per år: Kr 2 939
Egenandel pr skade: Kr 750

  Ingen krav til erklæringer
Tannhelseforsikringen har som eneste betingelse at  
du går til kontroll hos tannlegen hver 15. måned. 

Det er ingen krav til helseskjema, tannstatusskjema  
eller egenerklæring for å kjøpe forsikringen. Forsikringen 
dekker ikke behandlingsbehov som har oppstått før kjøp 
av forsikringen, og ikke er ferdig behandlet.

Forsikringen kan kjøpes fra 18-70 år. Både du, ektefelle/
samboer og barn/barnebarn kan kjøpe forsikringen.

Tannhelseforsikringen leveres av Nordic Benefits.

FRIVILLIGE FORSIKRINGER - MED OG UTEN HELSEERKLÆRING
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Familieulykkesforsikring – frivillig
Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den du har i grunnforsikringen. Begge forsikringene gir erstatning; det er ingen 
samordning eller avkorting. Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet.  
Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, behandlingsutgifter, og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

1 G = kr 106 399

Eksempel: Enslig medlem blir 100 % medisinsk invalid:  
Kr 3 191 970. Blir du 10 % invalid får du 10 % av erstatningen, 
kr 319 197. Ulykkesforsikringen er frivillig, og kommer i tillegg til 
den obligatoriske ulykkesdekningen.  

Prisen er kr 861 per år for hele familien.

Forsikringen leveres av Tryg.

Familie- 
sammensetning Medlem Ektefelle/

samboer Per barn

Enslig 30 G

Medlem med  
ektefelle/samboer

15 G 15 G

Medlem m barn* 15 G 15 G

Medlem med  
ektefelle og barn*

10 G 10 G 10 G

Dekningsområde

• Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden.

• Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer,
og barn ut det året de fyller 21 år.

• Forsikringen varer til utgangen av året forsikrede
fyller 75 år.

Dekning 

•  Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen
på skadedagen (se tabellen).

•  Invaliditetsgrad helt ned til 1 %.

•  Behandlingsutgifter inntil 5 % av forsikringssummen.

GODT Å VITE
  Ulykke

Fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig 
fysisk ytre begivenhet.

Til 75 år! FRIVILLIGE FORSIKRINGER
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Barneforsikring – frivillig
Ledernes Barneforsikring er blant markedets aller beste. Forsikringen gir både engangsutbetaling og månedlig utbetaling
ved uførhet, dekker medisinsk invaliditet som følge av ulykke, og den har dekning for flere alvorlige sykdommer.
Barneforsikring er et viktig supplement til det folketrygden dekker, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet
ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet.

De utvalgte sykdommene som er omfattet er:
• Kreft
•  Multippel sklerose
•  Diabetes mellitus type 1
•  Cystisk fibrose
•  Leddgikt

•  Hjernesvulst
•  Organtransplantasjon
•  Ulcerøs colitt
•  Morbus crohn/Crohns sykdom

  Hva får du av NAV og hvilke tillegg gir barneforsikringen?

Forsikringen leveres  
av Storebrand.

Dekninger NAV Ledernes Barneforsikring

Medisinsk invaliditet ved ulykke 0 kr  2 875 950

Utvalgte sykdommer 0 kr  435 750

Uførekapital uansett årsak 0 kr  923 790

Uførepensjon uansett årsak Uføretrygd for ung enslig 
kr 251 350 årlig kr  69 720 per år 18 - 67 år

Dagpenger ved sykehusopphold Behovsprøvd kr  697 per dag

Behandlingsutgifter ved ulykke Behovsprøvd kr 106 399

Erstatning ved dødsfall Behovsprøvd kr 106 399

Ombygging av bolig 0 kr 250 000

  Kjøp forsikringen!
Kontakt Ledernes forsikringskontor for gode råd og egenerklæring om helse. Tlf 22 54 51 50 eller e-post post@lederneforsikring.no. 

Barnets alder ved start:  
3 måneder – 18 år. Gjelder til fylte 26 år.

  Flytting
Har barnet en individuell barneforsikring i Storebrand?
Forsikringen kan flyttes til Ledernes Barneforsikring for å få  
Ledernes priser.

  10 gode grunner til å forsikre barna

Alder Pris per år

t.o.m. 20 år kr 2 525

21 - 22 år kr  3 132

23 - 24 år kr 3 738

25 - 26 år kr 4 346

Beløpene i tabellen justeres 
per 1. januar hvert år med 
utgangspunkt i endring 
av G året før.

FRIVILLIGE FORSIKRINGER - MED HELSEERKLÆRING
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Sone Kr 1 mill Kr 2 mill Kr 3 mill

Sone 1 kr  1 873 kr  2 588 Kr  3 253 

Sone 2 kr  1 481 kr  2 060 Kr  2 593 

Sone 3 kr  1 147 kr  1 614 Kr  2 032 

Du eier mer enn du tror!

Innboforsikringen vår dekker brann-, natur-, vannskader og tyveri. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for 
deg som privatperson. Vi har også inkludert Ekstra-dekning. Den gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og 
har høyere grenser for erstatningsbeløp enn en vanlige innboforsikring. 

Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. En dag skjer 
det kanskje med noe virkelig verdifullt. Den inkluderte Ekstra-dekningen dekker slike skader.

Forsikringen dekker følgende:

Sone 1: Oslo.
Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, 
Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden.
Sone 3: Resten av landet.

  Egenandel
Standard egenandel er kr 2 500. 

Forsikringen leveres av Tryg.

  Pris 
Prisen på forsikringen bestemmes av bosted, og du 
kan velge mellom tre alternative forsikringssummer. 

Innboforsikring Ekstra – frivillig - kan dekke inntil 3 mill

Reiseforsikring – en av markedets aller beste!
Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereiser for medlemmet, og ferie- og fritidsreiser for medlemmets ektefelle/samboer 
og hjemmeboende barn ut det året barnet fyller 21 år, dersom du har kjøpt familiedekning. Reiseforsikring for familie gjelder for 
medlemmets barn, og barn av ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av foreldrene. Forsikringen gjelder 
også for barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har  
overtatt den daglige omsorgen. 

  Dekning 
Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i 
hele verden. Forsikringen omfatter også reiser til og fra arbeidssted/
skole. For forsikret medlem omfattes også tjenestereiser. 

Forsikringen gjelder ikke i hjemmet og på ditt arbeidssted/
studiested, eller på ekspedisjonslignende reiser. 

Forsikringen dekker blant annet: 

•  Reisegods uten øvre beløpsbegrensning.
Enkeltgjenstander inntil kr 40 000 per gjenstand

•  Avbestilling uten beløpsbegrensning
•  Evakuering uten beløpsbegrensning

•  Reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom
uten beløpsbegrensning

•  Leiebil - egenandel erstattes på feriereiser som omfatter
minst en overnatting

  Pris per år: 

Pris Under 70 år Over 70 år
Én person kr  1 336 kr  1 639
Familie kr  1 613 kr  1 981

Det er like vilkår uavhengig av alder. 

  Egenandel 
Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, 
bortsett fra kr 2 000 fra og med 2. skadetilfelle som gjelder 
mobiltelefon. 

Forsikringen leveres av Tryg.

Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader  

Rettshjelp og privatansvar 

Flytte- og lagringsutgifter i forbindelse med skade 
Utgifter ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med skade Ubegrenset

Tyveri av sykkel utenfor eiendommen Opp til kr 40 000

Uflaksskader i og utenfor hjemmet 
Transportskade ved flytting 
Bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter Opp til kr 150 000

Skade forårsaket av dyr 

Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader 
Juridisk hjelp ved forbrukerkjøp opp til 50.000 kroner 

Utvidet forsikringssum på en rekke ting og hendelser 

FRIVILLIGE FORSIKRINGER
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For deg som er seniormedlem

Hvor lenge gjelder forsikringene? Hva slags forsikringer 
kan jeg ha som pensjonist? 

Varighet Ledernes personforsikringer:

Grunnforsikringen
Ulykkesforsikringen gjelder til 67 år
Livsforsikringen gjelder til 72 år 

Ledernepakken med reservasjonsrett
Uføreforsikringen gjelder til 60 år
Livsforsikringen gjelder til 67 år
Kritisk sykdomsforsikring gjelder til 67 år

Frivillig livs- og uføreforsikring
Uføreforsikringen gjelder til 60 år
Livsforsikringen gjelder til 70 år

Frivillig ulykkesforsikring
Ulykkesforsikringen gjelder til 75 år

Kritisk sykdomsforsikring
Forsikringen gjelder til 67 år

  Innboforsikring 
Alle trenger en innboforsikring, og rimeligere og bedre enn  
den du får her finner du neppe andre steder.  
Du kan velge mellom tre ulike dekningssummer, kr 1 mill,  
2 mill eller 3 mill. Prisen avhenger av valgt dekningssum og 
bostedsadresse. 

Det er ingen aldersgrense på innbodekningen, den kan du 
beholde så lenge du er medlem i Lederne. Les om innbo-
forsikringen og sjekk pristabellen på side 13.

  Reiseforsikring 
– dekker 90 dagers tur!
Som pensjonist kan du reise ofte, langt og lenge.  
Da passer vår helårs reiseforsikring perfekt: Du kan være 
på tur i 90 dager sammenhengende, uten å betale noe ekstra.

Familiedekning koster kr 1 981 for hele året. 
Trenger du forsikring bare for deg selv koster det kr 1 639.
Dekningene for medisinske utgifter og eventuell hjemtransport 
har ingen beløpsgrenser.  

Vår reiseforsikring gjelder for øvrig også for de mer 
hverdagslige reiser; til hytta, på stranden eller på bytur.

OBS: Ledernes reiseforsikring dekker også ulykkesforsikring 
for deg mellom 67 og 75 år! (Medlemmer under 67 har allerede 
Ledernes obligatoriske ulykkesforsikring). 

Husk at reiseforsikringen er frivillig, og at du må melde deg på 
for å bli med!

Les mer side 13. 

Vi anbefaler også Frivillig familieulykkesforsikring!
•  Mye høyere forsikringssummer
•  Dekker alle steder, selv om du ikke er på reise
•  Til 75 år
•  Kun kr 861 for hele året

Les mer side 11.

14
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Øvrige forsikringer – inntil 30 % rabatt på skadeforsikringer!
Samarbeidsavtalen mellom Lederne og Tryg gir deg som medlem inntil 30 % rabatt på øvrige skadeforsikringer. 
Med øvrige skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer.  

Kontakt forsikringskontoret, så setter vi deg i kontakt med en rådgiver i Tryg. Forsikringene du kjøper i Tryg blir fakturert 
direkte fra dem.

Tryg Pluss – fordeler som skaper trygghet 
Som medlem i Lederne får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss fra første individuelle skadeforsikring. 

• Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av
skader på eiendommen din

• Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise

• Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet

Bilforsikring med unike fordeler
• Parkeringsskade uten bonustap – med vår beste bilforsikring taper du ikke

bonus hvis noen skader bilen din mens den står parkert.

• Ungdomsbonus – har du ungdom under 23 år som kjører bilen din,
kan de spare opptil 50 prosent i egen startbonus.

• Opptil 75 prosent startbonus på bil nr 2.

Rabattstruktur

Medlem

Medlem

Medlem

Hus 
eller bil

Hus 
eller bil

Valgfri 
forsikring

Valgfri 
forsikring

Valgfri 
forsikring

Hus 
eller bil

Valgfri 
forsikring

15 - 20 %
Rabatt

25 % 
rabatt

30 % 
rabatt

+

+

+ +

+

+ +

=

=

=



  Vi er her for deg!
Profesjonell bistand 

•  i lokale lønnsforhandlinger

•  i arbeidsrettslige spørsmål

•  i konfliktløsning

•  ved omorganisering

Vi gir deg

•  variert kurstilbud

•  kunnskapsrikt nettverk

• ledersamlinger

•  gode medlemsforsikringer

• medlemsblad

  Her finner du oss:
Lederne

Storgt. 25, 0184 Oslo

Tlf 22 54 51 50

e-post: post@lederne.no

Ledernes forsikringskontor

Tlf 22 54 51 50

E-post: post@lederneforsikring.no

www.lederne.no/minside
www.lederneforsikring.no

  Ved skade på reise, innbo eller private skadeforsikringer:

Tryg.no/meld skade

Akutt medisinsk assistanse i utlandet: Tryg Alarm +47 55 17 10 01

  Ved dødsfall, uførhet eller ulykke 

Ring Ledernes forsikringskontor på 22 54 51 50 eller post@lederneforsikring.no 

Du finner også skjemaer på lederneforsikring.no under meld skade.

  Meldefrist
Vi minner om at fristen for å melde et forsikringstilfelle til forsikringsselskapet er ett år. 

 Visste du at Lederne også har gode betingelser på banklån?

Les mer om hva dette betyr for deg på www.lederne.no/bank

Trenger du 
banklån?




