FORSIKRINGER 2019
DU FORSVARER LANDET - VI FORSVARER DEG

Alt kan skje!
BFO gir deg personlig trygghet mot urettmessig behandling,
og uforutsette hendelser, gjennom hele karrieren.
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Informasjonen i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer, og er gjengitt med forbehold om feil.
Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene sammen med forsikringsbevis som legges til grunn.
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BFO-PAKKEN

Pris: 385 pr mnd

De aller fleste som eier bil har bilforsikring med
kasko. Vår opplevelse er beklageligvis at ikke alle
har tenkt like mye på seg selv, som på bilen sin.

BFO-pakken er en personforsikring og en
medlemsfordel som tilbys eksklusivt til alle BFOs
medlemmer. Hele pakken har krigsrisikodekning.

•

Dette betyr at BFO-pakken fremstår som et helt
unikt produkt.

•
•

Hva skjer med deg hvis du blir skadet og/eller
ufør?
Hva sitter familien din igjen med hvis du ikke
kommer hjem fra utenlandstjeneste?
Hva sitter du igjen med hvis du ikke kommer
hjem i samme tilstand som når du dro ut?

BFO-pakken er det nærmeste du kommer en
kasko på deg selv. Med ektefelleforsikring og
barneforsikring i tillegg, er du og dine godt
dekket hvis det verste skulle skje.

Det gjenspeiles også i den gledelige økningen i
antall medlemmer som velger å ha BFO-pakken.
Dette viser at BFO-pakken er et svært godt og
konkurransedyktig produkt.
Alle betalende medlemmer omfattes av
BFO-pakken allerede fra innmeldingstidspunktet,
med mindre de velger å reservere seg.

Gjennom BFO-medlemskapet er det også mange
påbygningsmuligheter til BFO-pakken via våre
samarbeidspartnere.

Heldigvis velger svært få å reservere seg.

BFO-PAKKEN OPPSUMMERT
Element

Maks dekning

Medlem
Medlem

Krigsrisiko

Ektefelle/
samboer

Barn

1 - Dekning ved dødsfall

18 G

Ja

Ja

*

**

2 - Dekning ved arbeidsuførhet

16 G

Ja

Ja

*

**

3 - Kritisk sykdom

1G

Ja

Ja

Nei****

Ja

4 - Ulykkesforsikring - medisinsk invaliditet

67 G / 36 G***

Ja

Ja

Ja

Ja

5 - Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter

3,35 G / 1,8 G

Ja

Ja

Ja

Ja

6 - Ulykke pluss - “break a leg”

50 000

Ja

Ja

Ja

Ja

7 - ID-tyveri / WebSafe

1 000 000 / 100 000

Ja

Ja

Ja

Ja

8 - Advokatbistand

15t årlig

Ja

Ja

Ja

Ja

* Kan kjøpes i tillegg (kr 141 for dødsfalldekning og kr 104 for arbeidsuførhet, totalt kr 245 pr mnd). Totalpris for medlem og
familiedekninger kroner 630 per måned.
** Ønskes slik dekning anbefaler vi at det tegnes egen barneforsikring.
***Krigsrisikodekningen er 36 G uavhengig av sivil status.
**** Ønskes slik dekning anbefaler vi at det tegnes egen via en av våre samarbeidspartnere.
Vi gjør oppmerksom på at tabellen over er noe forenklet og at denne brosjyren ikke inneholder fullstendige vilkår.
Ingen unntak for ekstremsport, dvs. f.eks kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring,
rappellering og dykking (uansett dybde) er dekket. Aktivitetene må dog ikke være i strid med norsk lov.
Med krigsrisiko menes alle skader og dødsfall som direkte følge av krig og krigshandlinger.
Gjelder hele døgnet i hele verden som en del av norske styrker/intopsbidrag.
Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber.
Andre hendelser, såkalt ”sivil risiko” er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet.
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Ekstremsport og Kampsport

Ekstremsport og kamsport dekkes
Det forusetter at aktiviteten er lovlig i Norge
Forsikringen gjelder i hele verden

Dette gjelder også ektefelle/samboer og barn
5

BFO-PAKKEN

Pris: 385 pr mnd

Meld skade på: www.bfo.no/forsikring/meldskade

1 DØDSFALL

Opphører ved utgangen av året du fyller 65 år.
Tilleggsdekning kan kjøpes for ektefelle/samboer. Se side 8.
Ved dødsfall - kontakt FP på tlf. 21075700.

BFOs livsforsikring dekker medlem. Erstatning etter denne forsikringen utbetales til dine etterlatte, uansett dødsårsak.
Den gjelder altså både ved ulykke og ved sykdom som fører til død. Den dekker hele døgnet, og skiller ikke arbeid og
fritid.
Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn:

Medlemmets alder Antall G Forsikringssum i kroner
18-50
18
1 744 000
51
17,1
1 657 000
55
13,5
1 308 000
60-65
9
872 000

2 ARBEIDSUFØRHET
Forsikringen dekker medlem ved varig arbeidsuførhet på minst 40 %.
Hovedreglene for å ha rett til denne erstatningen er:
• At du har vært minst 40 % arbeidsufør i en sammenhengende
periode på minst to år
• At uførheten bedømmes som varig
Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn:

Medlemmets alder Antall G Forsikringssum i kroner
18-40

16

1 550 000

41

15,39

1 491 000

50

9,92

961 000

55

6,88

667 000

60

3,84

372 000

3 KRITISK SYKDOM

Opphører ved utgangen av året du fyller 60 år.
Tilleggsdekning kan kjøpes for ektefelle/samboer. Se side 8.

Forsikringen gir en utbetaling på 16 G frem til
du fyller 40 år. Uføreerstatningen avtrappes
deretter årlig frem til den opphører ved fylte 60
år.
Sykdommen/skaden som fører til uførhet
må oppstå før utgangen av året medlemmet
fyller 60 år.
Hvis sykdom eller skade har inntruffet før
1. januar 2016, og senere fører til uførhet, er
det normalt tidligere forsikringssummer som
gjelder.

Gjelder medlemmet ut året du fyller 60 år, samt medlemmets
barn fra 1 år til ut året de fyller 22 år.

Forsikringen gir en engangutbetaling på 1 G dersom den forsikrede blir rammet av en av disse sykdommene:
• Alvorlig kreft

• Hjerteoperasjon

• MS

• Permanent lammelse

• Angioplastikk

• Hjerneslag

• Motornevronsykdom ALS

• Store brannskader

• Blindhet

• Hjernesvulst

• Nyresvikt

• Tap av taleevnen

• Døvhet

• Limb-Girdle (LMGD)

• Organtransplantasjon

• Tap av armer/ben

• Hjerteinfarkt

muskelsyndrom

• Parkinson

Det kan haste med å sende melding til forsikringsselskapet hvis man blir rammet av
en av de omtalte sykdommene. Erstatning for kritisk sykdom blir ikke utbetalt etter
dødsfall.
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Forsikringssummen utbetales kun en
gang for samme sykdom/lidelse.

Meld skade på: www.bfo.no/forsikring/meldskade

4 ULYKKE MEDISINSK INVALIDITET
Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året man fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 22 år.

Forsikringen gir deg, ektefelle/samboer og barn erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke.
Forsikringen dekker skader ned til 1 % medisinsk invaliditet!
Kun medlem omfattes av krigsrisikodekning uavhengig av sivil status. Dekning inntil 36G.
Slik blir erstatningen ved 100 % medisinsk invaliditet:

Sivil status
Enslig medlem (sivil risiko)
Enslig medlem med barn
Hvert barn
Ektefelle/samboer

Dekning ved 100 % invaliditet
67 G (kr 6 491 00)
36 G (kr 3 488 000)
36 G
36 G

Behandlingsutgifter
3,35 G (kr 325 000)
1,8 G (kr 174 000)
1,8 G
1,8 G

5 ULYKKE BEHANDLINGSUTGIFTER
Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året man fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 22 år.

Dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykke
med inntil 5 % av dekningen i element fire, medisinsk
invaliditet
(Se tabell over).
Behandlingsutgifter dekkes selv om ulykkesskaden ikke
medfører varig medisinsk invaliditet.

Dekningen gjelder i hele verden!

6 ULYKKE PLUSS

Erstatningen omfatter nødvendige utgifter til blant annet:
• Lege og tannlege
• Behandling på sykehus
• Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som
er foreskrevet av lege
• Forbindingssaker, medisiner og proteser som er
foreskrevet av lege eller tannlege

Ikke alle uhell defineres som ulykker.
Med ulykke menes fysisk skade på kroppen forårsaket
av en plutselig fysisk ytre hendelse

Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året man fyller 65 år,
samt barn ut året de fyller 22 år.

Også populært kalt ”Break a leg” forsikring!
Ulykke pluss dekker en del utgifter som kan påløpe i forbindelse med en ulykke.
Forsikringen utbetales som en engangserstatning i tillegg til dekning av nødvendige behandlingsutgifter i punkt 5.
Forsikringen dekker blant annet:
Ombygging av bolig og bil ................................................................. inntil kr 100 000
Benbrudd og brannskade ................................................................. inntil kr 10 000
Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse .......................... inntil kr 10 000
Taxi til/fra arbeid og behandlinger ................................................. inntil kr 10 000
Sykehuspenger med ........................................................................... kr 500 pr dag etter 5 døgn, inntil ett år.
Bruddskader:
Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller bekken, har du rett til en erstatning på kr 10 000.
Også mindre brudd gir rett til en engangserstatning fra kr 5 000 til kr 7 500.
Ekstremsport- og kampsportdekning gjelder på ulykke medisinsk invaliditet, ulykke behandlingsutgifter og ulykke pluss
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BFO-PAKKEN

Pris: 385 pr mnd

Meld skade på: www.bfo.no/forsikring/meldskade

7 ID TYVERI & WEBSAFE

Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året
su fyller 65 år, samt barn med samme
folkeregistrete adresse som en av foreldrene
ut året de fyller 22 år.

ID-tyveri og misbruk av bilder og informasjon på internett skjer stadig oftere.
Det kan bli både kostbart og arbeidskrevende å rydde opp etter at man har blitt utsatt for slikt misbruk.
Meld fra!
Det er viktig at selskapet kommer tidlig på banen for å begrense skadeomfanget mest mulig.

Hva dekker Websafe?

Hva dekker ID-Tyveri forsikringen?
•
•
•
•
•
•
•

•

Juridisk bistand inntil 1 000 000 kroner.
Info om forebygging av ID-tyveri.
Hjelp til å begrense skadeomfang.
Hjelp til å avvise krav.
Hjelp til å forhindre inkassosaker.
Hjelp til sletting av feilaktige
betalingsanmerkninger.
Hjelp til å kreve erstatning for tap.

•
•

Kostnader (inntil 20 000 koner pr. år) til å fjerne lovstridig og
krenkende informasjon om medlemmer av husstanden på
internett.
Kostnader (inntil 20 000 kroner pr. år) til å fjerne lovstridig
og krenkende informasjon som medlemmer av husstanden
uforvarende har utført mot utenforstående.
Ved behov, dekker forsikringen også kostnader til juridisk bistand for å fjerne slik informasjon med inntil 100 000 kroner.

8 ADVOKATBISTAND
Denne dekningen er ikke en forsikring,
men en avtale om privatjuridisk bistand.
Avtalen er inngått med firmaet Norman & Co og gir rett til 15 timer juridisk
bistand per kalenderår.
Avtalen har svært få unntak, og dekker
ikke: Næringsvirksomhet, oppdrag som
forsvarer i straffesaker, bistand etter
utenlandsk lovgivning, samt bistand
etter utlendingsloven.

Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året
su fyller 65 år, samt barn med samme
folkeregistrete adresse som en av foreldrene
ut året de fyller 22 år.

Dette er avtalen med Norman & Co:
•

•
•
•

Rett til råd og bistand innen de fleste områdene du kan støte på
som privatperson - f.eks. arverett, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag, juridiske avtaler og
skjemaer m.m.
Ordningen dekker etter søknad også egne kostnader forbundet ved
eventuell rettsak
Ordningen dekker mange rettsområder som ikke omfattes av en
vanlig rettshjelpdekning i innboforsikringen, og den dekker også
flere områder som unntas i rene ”advokatforsikringer”.
Saker av arbeidsrettslig karakter dekkes ikke av ordningen, men
etter avtale direkte med BFO.

Hvordan benytte avtalen?
www.bfo.no/medlemsfordeler
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Meld skade på: www.bfo.no/forsikring/meldskade

EKTEFELLEFORSIKRING

Ved dødsfall kontakt FP på tlf 21075700

Ektefelleforsikring kan kjøpes i tillegg til BFO-pakken og gir ektefelle/samboer dekning tilsvarende pakkens
element 1 og 2. Slike forsikringer godtas ofte som «gjeldsforsikring» ifm. kjøp av egen bolig.
Hvis sykdom eller skade har inntruffet før 1.1.2016, og senere fører til uførhet, er det normalt tidligere forsikringssummer som gjelder.
Hva koster det?
Dødsfallsdekningen koster 141 kroner pr/mnd
Dødsfallsdekning og uføredekning koster 245 kroner pr/mnd

Hvordan kjøpe ektefelleforsikring?
www.bfo.no/forsikring/ektefelleforsikring
Den som skal kjøpe forsikring må levere egenerklæring om helse.

Arbeidsuførhet

Dødsfall

Forsikringen dekker ektefelle/samboer ved varig
arbeidsuførhet på minst 40 %.
Hovedreglene for å ha rett til denne erstatningen er:
• At du har vært minst 40 % arbeidsufør i en
sammenhengende periode på minst to år
• At uførheten bedømmes som varig

Erstatning etter denne forsikringen utbetales uansett
dødsårsak. Den gjelder altså både ved ulykke og ved
sykdom som fører til død.

Forskringen gir en utbetaling på 13 G frem til du fyller 40
år. Uføreerstatningen avtrappes deretter årlig frem til
den opphører ved fylte 60 år. Sykdommen/skaden som
fører til uførhet må oppstå før utgangen av året
ektefelle/samboer fyller 60 år.

Fra 2016 ble forsikringssummen økt fra 12 til 15 G fram til
man fyller 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år
til man fyller 60. Fra 60 til 65 år er dekningen på 7,5 G.
Tabellen under viser erstatningsbeløp for ulike
alderstrinn.

PS! Her er det er ektefelle/samboers alder som gjelder.
Alder
Antall G
Forsikringssum i kroner

PS! Det er medlemmets alder som gjelder.
Alder
Antall G
Forsikringssum i kroner

18-40

13

1 259 000

18-50

15

1 453 000

41

12,51

1 212 000

51

14,25

1 381 000

50

8,06

781 000

55

11,25

1 090 000

55

5,59

542 000

60-65

7,5

60

3,12

302 000

Foto: Forsvaret

727 000

9

TRYGG
PÅ VEIEN
Har du rett bilforsikring?
Våre medlemmer får 50% i startbonus

TRYGG
PÅ ØKONOMI?
Vil du helst unngå å havne på luksusfellen?
Vi hjelper deg med økonomiske råd.

TRYGG
PÅ FORSIKRINGER?
Er du en sofagris eller en eventyrer? Våre forsikringer dekker deg alltid, uansett

TRYGG
PÅ JOBB
Blåmandag,turbotirsdag,lillelørdag,snarterrehelgtorsdag,freddan?
Vi hjelper deg gjennom arbeidsuka

TRYGG
PÅ SKATT
Keen på en litt fetere sommer?
Vi hjelper deg så du ikke får baksmell

TRYGG
I SKOGEN
Glad i kortreist mat? Vi hjelper deg
med jegerprøver

Vi i BFO vil at de unge medlemmene skal trives hos oss.
Derfor prøver vi å gjøre litt ekstra for å gjøre hverdagen enklere for deg

Er du lærling, elev
eller kadett?
Du får #under28, TS-forsikring,
Helseforsikring og advokatbistand
gratis*

Dette får du:
•

Ulykkesforsikring, inkl. ekstremsportdekning
se s. 6 for mer informasjon

•
•
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•

Helseforsikring
Behandlingsgaranti og helsetelefon
se s.18 for mer informasjon

BFO innbo
se s.13 for mer informasjon

•

Advokatbistand
se s. 7 for mer informasjon

BFO Reise
se s.15 for mer informasjon

•

*Se tabell neste side

TS-Forsikring

Tapet/skaden må først behandles som en TS-sak og
du må erklære deg ikke skyldig. Oppstår det uenighet
med avdeling,kontakt BFO.BFO dekker tap/skader
mellom 1000 og 10 000 kroner.

NYHET!

Ulykkesforsikring
Inkludert
ekstremsport
se mer s. 6

Vi har framforhandlet en prisgunstig
forsikringspakke til deg som er betalende
BFO-medlem og som er under 28 år.
Vår skreddersydde pakke inkluderer innbo-, reise- og ulykkesforsikring.

Innboforsikring
Se mer s. 11/12

Reiseforsikring
Se mer s. 13/14

Er du under 28 år og har allerede innboog reiseforsikring i BFO skal du automatisk ha blitt overført til #Under28 og kun
betale 171 kroner/mnd.
Når du er ferdig som elev/kadett og er
under 28 år blir du automatisk flyttet over
til #Under28.

En
egenandelsfri skade
per år
- Gjelder BFO innbo

Ønsker du mer
informasjon
eller flere forsikringer?
N
KU ner/
r
ko
171 nd
m

www.bfo.no/under28
www.bfo.no/forsikring

#Under28
Kategorier
m/ BFO Ung

Kontigent

Innbo

Reise Ulykke

Helse

TS

Advokat
bistand

Medlem med lønn
over 28 år

0,95%

Nei

Nei

Kan
kjøpes

Nei

Medlem med lønn
under 28 år

0,95%

Kan kjøpes
Egen pris 171,-/mnd

Kan
kjøpes

Utdanning u lønn:
Kadett ny ordning
OR- 1 elev
1. års lærling
CIS/FEH elev

0,-

JA

JA

JA

2. års lærlig

0,95%

JA

JA

Kadett
gammel ordning

100,-/
mnd

JA

JA

BFOpakken

Innbo

Reise

BFO-pakken Kan kjøpes

Kan
kjøpes

Kan
kjøpes

Nei

BFO-pakken Kan kjøpes

Kan
kjøpes

Kan
kjøpes

JA

JA

JA

Kan kjøpes

#Under28

#Under28

JA

JA

Nei

BFO-pakken Kan kjøpes

#Under28

#Under28

JA

JA

Nei

BFO-pakken Kan kjøpes

#Under28

#Under28

Nei

If.no/bfo
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BFO INNBO
Alle (mvf 01.01.2014) som melder seg inn i BFO
omfattes av innboforsikringen fra innmeldingstidspunktet, med mindre man velger å reservere
seg.
Velger du BFO innbo inkluderer denne også forsikring mot uhell og tyveri når du tar dem med
ut av hjemmet ditt. Søler du kaffe over den nye
PC-en din eller mobilen din blir stjålet, er dette
dekket.
Forsikringen er spesialtilpasset den militære
profesjon. Vilkårene omfatter pendlertilværelse
med opphold på hybel og lugar. Den omfatter
også de som tjenestegjør utenlands.

Reduksjon i egenandel ved skade på
enkeltgjenstand, uansett alder (f .eks. sykkel,
mobiltelefon m.m.).
•

0 kroner i egenandel ved brann, vann, tyveri
og skadever

•

1000 kroner i egenandel ved uhell (andre
plutselige skader)

BFO innbo har en standard egenandel på 3000
kroner
Se tabell innbo/løsøreforsikring på neste side.

BFOs innboforsikring inkluderer også:
•
•
•
•
•
•

Innbo utland (kun tjenestegjørende)
Containerforsikring
ID-tyveri
Dobbel boligforsikring
Uhellskade til sportsustyr i bruk
SUPERDEKNING er inkludert i prisen

Er du medlem og ønsker BFO innbo?
kontakt FP på tlf. 21075700
Årlig pris (1 380 kroner) trekkes fra FP-konto 1. januar hvert år

KUN KR 115/MND
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Ved skade kontakt If på www.if.no eller tlf. 21492400
Oppgi polisenummer: 0006708

Hvilke skader omfattes

Maks dekning ubegrenset

Standard egenandel
Egenandel (enkelt) gjenstander
Forsikringsum innbo/Løsøre
Enkeltgjenstand og samlinger begrensning
Smykker og gull (edeltmetall)
Innbo permanent lagret i annen bygning
Innbo midlertidig lagret inntil 2 år
Yrkesaktive utenfor Norden, med innbo i Norden
Penger og verdipapir
Yrkesløsøre på forsikringstedet
Yrkesløsøre på arbeidsplass Bygning / Garderobeskap
Løst tilbehøre til bil / båt
Vare- / båttilhenger
Fritidsbåt inntil 15 fot og påhengsmotor inntil 10 hk på forsikringsstedet
Tyveri / Hærverk skade på leide rom i bolig
Tyveri fra bod/loft/garasje
Tyveri på sted med adgang for fremmede( f. eks. fellesgarasje, treningssenter,butikk,skole)
Tyveri fra boligens uteareal
Tyveri av sykkel hvor som helst
Tyveri av barnevogn hvor som helst
Tyveri fra arbeidsplass
Napping av veske
Skader ved flytting privat
Sanering av veggedyr (inkl gangere, kakkerlakker og Skjeggkre)
Bygningsmessig endring for rullestolbruker etter ulykke
ID-Tyveri
Dobbelt boligforsikring
Utleieforsikring
Uhellskader sportsutstyr i bruk
Barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å
melde adresseendring i folkeregisteret

3000
0/1000
500 000
500 000
inntil 30 000
Ubegrenset
Ubegrenset
10 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
100 000
30 000
30 000
30 000
Ubegrenset
30 000
30 000
Ubegrenset
100 000
250 000
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tabellen over gir kun en oversikt. Se villkår og forsikringsbevis for fullstendig informasjon.
For å kjøpe forsikring, utfyllende forsikringsinformasjon og villkår se: www.bfo.no/forsikring

Ubegrenset dekningssum
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BFO REISE

Gjelder for medlem/ektefelle/samboer, samt barn med samme folkeregistrete adresse som en av foreldre inntil fylte 21 år.

BFO har utarbeidet en reiseforsiring
levert av Europeiske som har
spesialtilpassede vilkår til våre
medlemmer som er mye på reise.
Europeiske har et verdensomspennende nettverk som er trygt å ha med på
reisen.
Alle (mvf 01.11.2013) som melder seg
inn i BFO omfattes av reiseforsikringen
fra innmeldingstidspunktet, med
mindre man velger å reservere seg.

NÅR GJELDER FORSIKRINGEN?
•
•
•
•
•

Tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 90 dager, også
reiser som starter på tjenestested
(aktuelt for pendlere).
Personell som tjenstegjør i utlandet, i PE-stillinger eller
tilsvarende.
Utreise fra fartøy
NYHET! Ekstremsport ikke lenger unntatt, feks. boksing, judo,
dykking, motorsport, basehopp, stuntaktiviteter m.m
NB! Tilleggsforsikring til ekspedisjoner som feks. bestige Mount
Everest er nødvendig

Last ned Europeiske app for å melde inn dine skader.
Oppgi polisenummer SP635065.
Du kan også benytte appen til å finne nærmeste godkjente lege/sykehus basert på geolokasjon.
Europeiske har nettverk i hele verden.
Ved behov for helse/medisinsk råd kan du ringe norsktalende sykepleier og få råd på din reise- Helt
gratis.

Er du medlem og ønsker BFO Reise?
Kontakt FP på tlf. 21075700
Årlig pris (1260 kroner) trekkes fra FP-konto 1. januar hvert år

KUN KR 105/MND
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Hvordan melde skade?
Last ned Europeiske App eller ring tlf. 21495000
Oppgi polisenummer (står på ditt forsikringsbevis)

Reiseforsikring
Personlig reisegods
Enkeltperson/Familie
Verdigjenstander
Enkeltpersoner/Familie
Enkeltgjenstander
Sykkel med påmontert utstyr
Egenandelsdekning skadet leiebil
Gjelder kun privatreiser
Arbeidsgivers effekter
Forsinket bagasje
Privat/Tjenestereise
Forsinket avgang
Enkeltperson/Familie
Forsinket ankomst
Enkeltperson/Familie
Reiseavbrudd (Tapt ferie 1 500 pr. dag.)
Enkeltperson/Familie
Psykologisk førstehjelp
Reisesyke
Hjemtransport
Returreise
Evakuering
Reiseansvarsdekning
Rettshjelp
Avbestilling
Enkeltperson/Familie
Helsetelefon
Inkluderte tilleggsdekninger
Ulykke - død/invaliditet - medlem/ektefelle/samboer
Barn under 21 år - ved død / ved invaliditet

Dekning i kroner
100 000 / 200 000
20 000 / 35 000
40 000
40 000
Ubegrenset
15 000
5 000/10 000
3 000 til transport/overnatting ubegr.
Ubegrenset for innhenting
50 000/100 000
25 000
Ubegrenset sum
Ubegrenset sum
Ubegrenset sum
Ubegrenset sum
15 000 000
100 000
125 000 / 250 000
Tilgjengelig hele døgnet
300 000
100 000 / 500 000
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LOSS OF LICENCE
Ved behov, kontakt Van Ameyde Norway AS på tlf. 22 00 20 00

Dekning på 8G (kr 775 000) eller 16G (kr 1 550 000) ved varig tap av helseattest.
Interessert i mer informasjon om forsikringen?
Se på www.bfo.no/forsikring
Forsikringen gjelder personell i Forsvaret som
jobber i stilling der det er krav til godkjent helseattest.
En slik forsikring vil være særlig aktuell for seilende- og flygende personell, samt personell ved
spesialavdelinger med ekstra krav til godkjent
helse.
BFO har fremforhandlet en forsikring for våre
medlemmer, som gir en engangsutbetaling ved
varig tap av helseattest.

Det kan være snakk om forskjellige attester i
forskjellige deler av Forsvaret. For eksempel
sjømannsattest eller A1/2/3 for luftoperativt
personell.
Forsikringen er ment å være en engangskompensasjon for den reduserte inntekten man får når
man ikke ikke lenger kan inneha sin opprinnelige
stilling.

Tabellen viser pris pr/mnd og ulik dekning for ulike alderstrinn, årlig pris trekkes fra FP-konto i mars hvert år:
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Alder
20-29

Pris pr måned 8G dekning
140

Pris pr måned 16G dekning
280

30-44

235

470

45-49
50-57

490
935

980
1870

Foto: Forsvaret

HELSEFORSIKRING
HVA DEKKER HELSEFORSIKRINGEN?

DU BLIR IKKE FRISK AV Å STÅ I KØ!
Nå kan du som er medlem av BFO kjøpe
helseforsikring til deg og din familie til en lav pris.
Medlemmer som tjenestegjør utenlands kan ha forsikringen, men vær oppmerksom på at behandling foregår
i Norge/Norden og at If ikke dekker reise fra til og fra
behandlingssted fra din utestasjonerte adresse.

• Operasjon og behandling på privat sykehus eller
spesialist (inkludert kreftbehandling)
• Fysikalsk behandling og psykolog
• Etterbehandling og rehabilitering
• Tilgang til norske allmennleger på video og chat.
Når og hvor som helst. Uten egenandel.
• Forsikringen dekker behandling av alt fra muskelog belastningslidelser til kreft og hjertesykdom.

HELSETELEFON

GARANTI

Du og din familie får tilgang til gratis medisinsk rådgivning.
Spørsmål om sykdom/helse?

Med helseforsikring i If Vertikal slipper du å vente på
behandling. Skulle du bli syk eller skadet er du sikret
behandling i det private helsevesen

Kontakt tlf. 21492401 døgnet rundt
Spørsmål besvares av erfarne sykepleiere

If Vertikal garanterer konsultasjon/behandling hos spesialist innen 10 virkedager.

HVA KOSTER HELSEFORSIKRINGEN?
- Lik pris for medlem og ektefelle/samboer

Foto: Forsvaret

Alder

0-24 år (barn)

18-28 år

29-49 år

50-59 år

60-67 år

Pris pr/mnd

60

190

205

320

330

For å kjøpe forsikring, utfyllende forsikringsinformasjon og villkår se: www.bfo.no/forsikring

VERV EN DU BRYR DEG OM
Vis omsorg for dine kollegaer
- sørg for at de også blir medlem i BFO

Våre tillitsvalgte står sammen med deg. Du skal vite at du kan lene deg på oss
hvis du skulle møte spørsmål, problemstillinger eller utfordringer der du som enkeltperson føler deg liten. Noen ganger er det kanskje et kjapt spørsmål om lønn,
arbeidstid, utdanning
eller familie. Andre ganger kan det stå om din fremtid i
Forsvaret.
Bli klar du også, meld deg inn i dag!
Som takk for at du hjelper oss å vokse, tilbyr vi
deg 1000 kroner per tjenestegjørende medlem
du verver.
For befalselever, 1. års lærlinger, OR1 elever,
fordelsmedlemmer og HV Innsats gjelder 3 per
tusenlapp.
Pengene settes inn på din vervepoengskonto.

facebook.com/bfo.no

Hvordan bruke vervepoengene?
Du må benytte poengene hos en av våre samarbeidspartnere, som du finner en oversikt over
på våre nettsider bfo.no/medlemsfordeler
Hos Milrab er det enkelt. Logg inn på bfo.milrab.no, finn det du har lyst på og legg i handlevognen. Benytt kommentarfeltet mot slutten
av bestillingen til å skrive at du ønsker å benytte vervepoeng hos BFO. 1 poeng = 1 krone.

twitter.com/bfok12

Eventuelt overskytende trekkes fra betalingskort du legger inn i bestillingen.

instagram.com/bfok12

Ønsker du å benytte en av våre andre samarbeidspartnere, ta vare på kvittering og send
denne til oss for utbetaling.

www.bfo.no/verv-en-kollega

Befalets Fellesorganisasjon
Postboks 501 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 23 10 02 20
E-post: post@bfo.no
www.bfo.no

INNMELDINGSBLANKETT
Personalia
Etternavn

Fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Grad

Lokalforening/Leir/Garnison

Avdeling/Fartøy

Privatadresse

Postnr/sted

Privat e-post

Privat mobil

Forsvarsgren

Min Status
Offiser (OF)

Kadett (gammel ordning)

Spesialistbefal (OR 5-9)

Kadett 1G (ny ordning)

Vervet (OR 2-4)

OR 1 elev

HV Innsatsstyrke

1. års lærling (OR1)

Fordelsmedlem

2. års lærling (OR2)

Annet (fyll inn)

Annet (fyll inn)

Utdanning ferdig dato:

Samtykker
Jeg er tidligere medlem av KOL, NOF, NTL eller Parat Forsvar (stryk de som ikke passer) og ønsker at BFO snarest
ordner med utmelding.
Jeg samtykker i at BFO kan sende meg nyhetsbrev elektronisk (Å ikke velge dette samtykket eksluderer ikke at BFO
sender meg viktig informasjon på e-post, SMS eller pr. brev).
Jeg samtykker i å bli kontaktet av BFOs forsikrings-/samarbeidspartnere. Slik kontakt fra eksterne partnere vil alltid
være forhåndsgodkjent og anbefalt av BFO.
Forsikringer
Jeg vil ikke ha BFO pakken, en av markedets råeste personforsikringer. Jeg er kjent med at hvis jeg senere ønsker å
melde meg inn i forsikringen, må jeg avgi tilfredsstillende helseerklæring.
Jeg vil ikke ha BFO reise. En av markedets råeste reiseforsikringer, til omtrent halv pris.
Jeg vil ikke ha BFO innbo m/Containerforsikring. Ubegrenset dekning!
Jeg vil ikke ha BFO #under28, som består av BFO Innbo, BFO Reise og en ulykkesforsikring spesialtilpasset unge
medlemmer. Gjelder til og med det året du fyller 28 år.

Sted

Dato

Underskrift

Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte, og samtykker i at de registreres i BFOs medlemsregister.
Jeg samtykker også i at kontingenten og forsikringspremie trekkes av lønnen min gjennom Forsvarets lønnssystem etter
arbeidsmiljølovens §14-15, punkt 2D .

Ververs navn, mobil og fødselsdato
Mottatt av BFO

Dato/Initialer

