FORSIKRINGER 2020
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VÆRT UHELDIG?

VILKÅR

Hvordan melde skade på
våre forsikringer finnes på
bfo.no/forsikring/meldskade

Alle vilkår til våre forsikringer
finnes på
bfo.no/forsikring

NYHET !

GRUNNBELØP

kr 99 858
Pr 1. mai 2019

HV INNSATS
MEDLEM
Du har tilgang til
alle kollektive
forsikringsordninger i BFO

BFO Forsikring er vårt nye
forsikringskontor med
spesialister på BFO sine forsikringer.
Ring dem på tlf. 23 10 02 20.
Les mer på baksiden!

Teksten i brosjyren er ment som en
kortfattet informasjon over forsikringsordningene du kan ha som medlem
i BFO. Vær oppmerksom på at det er
bestemmelsene i forsikringsbeviset og
forsikringsvilkårene som legges til grunn
ved et eventuelt erstatningsoppgjør.

Du forsvarer landet
- Vi forsvarer deg!

Foto: Forsvaret
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BFO HELSEFORSIKRING

Garantert behandling/ operasjon/konsultasjon innen 10 dager

DU BLIR IKKE FRISK AV Å STÅ I KØ!

HVA DEKKER HELSEFORSIKRINGEN?

Du som er medlem i BFO kan kjøpe helseforsikring
til deg og din familie til en gunstig pris.

• 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.

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 utstasjonerte
adresse.
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. 21 49 24 01 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
Alder

0-24 år (barn)

18-28 år

29-49 år

50-59 år

60-67 år

Pris pr/mnd

63

199

215

346

546

For å kjøpe forsikringen, utfyllende informasjon og vilkår se bfo.no/forsikring
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BFO-PAKKEN

Pris: 405 kr/mnd

Har du bedre forsikring på bilen enn deg selv?
•

Hva skjer med deg hvis du blir skadet og/eller ufør?

•

Hva sitter familien din igjen med hvis du ikke kommer
hjem fra utenlandstjeneste?

BFO-pakken tilbys eksklusivt kun til BFO sine
medlemmer. Som betalende medlem blir du med på
BFO-pakken uten helseerklæring. Man kan reservere seg,
men må da få godkjent helseerklæring for å bli med senere.

Eksempler på ekstremsport er kampsport,
fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappelering og
dykking uansett dybde. Aktivitetene må ikke være i strid
med norsk lov.
Med krigsrisiko menes skader/dødsfall som direkte følger
av krig og krigshandling som en del av norske styrker i
internasjonale operasjoner. Dekningen gjelder hele
døgnet, i hele verden.

BFO-pakken har ekstremsport- og krigsrisikodekning.

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”

100 000

Ja

Ja

Ja

Ja

7 - ID-tyveri

1 000 000

Ja

Ja

Ja

Ja

8 - Advokatbistand

15t årlig

Ja

Ja

Ja

Ja

Tabellen er forenklet
*Ektefelle/samboer kan også kjøpe gode BFO-forsikringer:
Dekning ved dødsfall: 187 kr/mnd.
Dekning ved dødsfall- og arbeidsuførhet: 308 kr/ mnd.
Totalpris for medlem og familiedekning er 713 kr/mnd.
Se Ektefelleforsikringen s.9.

Foto: Forsvaret

** Vi anbefaler egen barneforsikring
*** Krigsrisikodekningen er 36 G uansett sivil status
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BFO-PAKKEN
1 DØDSFALL
BFO sin livsforsikring dekker medlemmet.
Erstatning etter denne forsikringen utbetales til
dine etterlatte, uansett dødsårsak.
Den gjelder altså både ved ulykke og ved
sykdom som fører til død. Dekningen gjelder hele
døgnet, og skiller ikke arbeid og fritid.

Opphører ved utgangen av året du fyller 65 år.
Tilleggsdekning kan kjøpes for ektefelle/samboer.
Ved dødsfall - kontakt BFO Forsikring tlf. 23 10 02 20.

Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn:

Medlemmets alder Antall G Forsikringssum i kroner
18-50
18
1 798 000
51
17,1
1 708 000
55
13,5
1 349 000
60-65
9
899 000

2 ARBEIDSUFØRHET
Hovedreglene for å ha rett til
erstatningen er:
• At du har vært minst 40 % arbeidsufør i
sammenhengende periode på minst to år
• At uførheten bedømmes som varig

Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen
av året medlemmet fyller 60 år.
Hvis sykdom/ skade har inntuffet før 01.01.16, og senere fører til
uførhet, er det tidligere forsikringssummer som gjelder.
Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn:

Forsikringen gir utbetaling på 16 G frem til du
fyller 40 år. Uføreerstatningen avtrappes
deretter årlig frem til den opphører ved fylte 60
år.

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

Medlemmets alder Antall G Forsikringssum i kroner
18-40

16

1 598 000

41

15,39

1 537 000

50

9,92

991 000

55

6,88

688 000

60

3,84

384 000

3 KRITISK SYKDOM
Forsikringen gir en engangutbetaling på 1 G - 99 858 kr dersom medlemmet blir rammet av en av disse sykdommene:
• Kreft

• Amputasjon

• Hjerneslag pga. hjerne-

• Alvorlig synstap

• Alzheimers

bløning/hjerneinfarkt

• Alvorlig hørselstap

• Epilepsi

• Multippel sklerose (MS)

• Schizofreni

• Alvorlig systemisk

• Hjerteinfarkt

• Motornevronsykdom ALS

• Utposning på hovedpulsåren

• Hjerteoperasjon

• Nyresvikt

• Utlagt tarm

• Hjernesvulst

• Transplantasjon

bindevevssykdom
• Alvorlig brannskade

• Parkinsons
• Ryggmargsskade

Mange nye diagnoser er inkludert! Meld saken snarest mulig etter diagnose.
Forsikringen dekker også psykologisk førstehjelp etter en av diagnosene
Opphører ved utgangen av året du fyller 60 år, samt
dine barn fra 1 år til de fyller 21 år.
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Forsikringssummen utbetales kun en gang for samme sykdom/
lidelse. Forsikringen dekker også psykologisk førstehjelp etter en
av diagnosene. Listen er forenklet, for detaljer om sykdommene
som dekkes, se forsikringsvilkårene.

Meld skade på: bfo.no/forsikring/meldskade

4 ULYKKE MEDISINSK INVALIDITET
Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 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 uansett 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 6 691 00)
36 G (kr 3 595 000)
36 G
36 G

Behandlingsutgifter
3,35 G (kr 335 000)
1,8 G (kr 180 000)
1,8 G
1,8 G

5 ULYKKE BEHANDLINGSUTGIFTER
Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år.

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

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

Med ulykke menes fysisk skade på kroppen
forårsaket av en plutselig fysisk ytre hendelse.

Dekningen gjelder i hele verden!

6 ULYKKE PLUSS

Også kalt ”Break a leg” forsikring!

Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år.

Ulykke pluss gir flere ekstradekninger ved ulykke.
Forsikringen utbetales som en engangserstatning i tillegg
til dekning av nødvendige behandlingsutgifter i
element 5.
Bruddskader:
Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller
bekken, har du rett til en erstatning på kr 10 000.
Mindre brudd gir rett til en engangserstatning fra
kr 5 000 til kr 7 500.

Forsikringen dekker blant annet:
•
•
•
•
•

Ombygging av bolig og bil - inntil kr 100 000
Benbrudd og brannskade - inntil kr 10 000
Tapte eiendeler ved sykehusinnleggelse - inntil kr 10
000
Taxi til/fra arbeid og behandlinger - inntil kr 10 000
Sykehuspenger - kr 400 pr dag etter 5 døgn, inntil ett år.

Ekstremsport- og krigsrisikodekning gjelder ulykke, medisinsk invaliditet, ulykke behandlingsutgifter og ulykke pluss

6

BFO-PAKKEN
Pris: 405 kr/mnd

7 ID - TYVERI
Hva dekker ID-Tyveriforsikringen?
•
•
•

Juridisk bistand inntil 1 000 000 kroner.
Info om forebygging av ID-tyveri.
Hjelp til å:
- Begrense skadeomfang
- Avvise krav
- Forhindre inkassosaker
- Bli kvitt betalingsanmerkninger
- Kreve erstatning for tap

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

Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år.

8 ADVOKATBISTAND
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.

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.

Gjelder for medlem/ektefelle/samboer ut året man fyller 65 år, samt barn med samme folkeregistrerte adresse til de fyller 21 år.

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

EKTEFELLEFORSIKRING
EKTEFELLEFORSIKRING

Ved dødsfall kontakt BFO Forsikring tlf. 23 10 02 20

Ektefelle-/ samboerforsikring kan kjøpes i tillegg til BFO-pakken og gir ektefelle/samboer dekning tilsvarende pakkens
element 1 og 2. Dere kan spare mye på å bruke ektefelleforsikringen og BFO-pakken som gjeldsforsikring!
Uføresummen baseres på forsikringssummen første sykedag i den sammenhengende perioden som fører til uførheten.
Hva koster det?
Dødsfallsdekningen koster 187 kr/mnd.
Dødsfallsdekning og uføredekning koster 308 kr/mnd.

DØDSFALL

ARBEIDSUFØRHET

Erstatning etter denne forsikringen utbetales
uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.
Tabellen under viser erstatningsbeløp for ulike
alderstrinn.

Hovedreglene for å ha rett til erstatningen er:
• At ektefelle/ samboer har vært minst 40 %
arbeidsufør i en sammenhengende periode på
minst to år
• At uførheten bedømmes som varig
Uføreerstatningen avtrappes med alder, se tabellen.
Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå
før utgangen av året ektefelle/samboer fyller 60 år.

Det er medlemmets alder som gjelder.
Alder

Antall G

18-50

15

51

Det er ektefelle/samboers alder som gjelder.

Forsikringssum i kroner

Alder

Antall G

Forsikringssum i kroner

1 498 000

18-40

13

1 299 000

14,25

1 423 000

41

12,51

1 250 000

55

11,25

1 124 000

50

8,06

805 000

60-65

7,5

749 000

55

5,59

559 000

60

3,12

312 000

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

Foto: Forsvaret
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ELEV- OG KADETTFORSIKRING
Vi vil at du som er under utdannelse skal trives hos oss.
Derfor prøver vi å gjøre litt ekstra for å gjøre hverdagen enklere for akkurat deg.

Er du lærling, elev
eller kadett?
Du får forsikringspakken #under28
- GRATIS

For 1. års- og 2. års lærling, OR 1- elev,
EVS- elev og kadett 1G får du:

For 1. års lærling, OR 1- elev, EVS- elev
og kadett 1G får du i tillegg:

FORSIKRINGSPAKKEN #under28

HELSEFORSIKRING

• Ulykkesforsikring
inkl. ekstremsport- og krigsrisikodekning
• Reiseforsikring
• Innboforsikring
Se s. 10 for mer informasjon.

Behandlingsgaranti og helsetelefon
Se s. 3 for mer informasjon.

ADVOKATBISTAND
15 timer gratis bistand pr. kalenderår
Se s. 7 for mer informasjon.

TAPS- OG SKADEFORSIKRING

Tapet/skaden må først behandles som en TS-sak og du
må erklære deg ikke skyldig.
Oppstår det uenighet med avdeling, kontakt BFO.
Vi dekker tap/skader mellom 1 000 og 10 000 kroner.

Når du er ferdig som lærling/elev/kadett og er under
28 år blir du automatisk flyttet over til
forsikringspakken #under28 og betaler 180 kr/ mnd.

#under28
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Kategorier medlem
Kontigent
u/ lønn

Innbo

Reise Ulykke

Helse

TS

Advokat
bistand

BFOpakken

Innbo

Reise

Kadett 1G
OR 1- elev
1. års lærling
EVS- elev

0,-

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Kan kjøpes

#under28

#under28

2. års lærlig

0,95%

JA

JA

JA

JA

Nei

BFO-pakken Kan kjøpes

#under28

#under28

Kadett
gammel ordning

100,-/
mnd

JA

JA

JA

JA

Nei

BFO-pakken Kan kjøpes

#under28

#under28

FORSIKRINGSPAKKEN
En prisgunstig forsikringspakke til deg som
er betalende BFO-medlem og er under 28 år.
Mer informasjon om
forsikringer?

Dette er ikke en erstatning for BFO- pakken,
men en grunnleggende trygghetspakke.
Vi anbefaler å kjøpe BFO- pakken i tillegg.

bfo.no/forsikring

Vår skreddersydde pakke inkluderer
BFO innbo-, BFO reise- og ulykkesforsikring.
Hvordan melde skade?
Skadeinformasjon:
•
BFO Innbo se s. 12
•
BFO Reise se s. 14
•
Ved ulykke kontakt BFO forsikring
tlf. 23 10 02 20

En
egenandelsfri
skade pr. år på BFO
Innbo. Egenandel ved
uhell 2 000 kr på både
BFO Innboog reise.

Innboforsikring
Du betaler
kun 180 kr
/mnd
Mer info s. 11/12

Ulykkesforsikring inkl.
ekstremsportog krigsrisikodekning
Medisinsk invaliditet (0-100%)
- Inntil 600 000 kr
Behandlingsutgifter
- Inntil 30 000 kr

Reiseforsikring

Død
- 50 000 kr

Mer info s. 13/14

#under28
Kategorier

Kontigent

Medlem med
lønn under 28 år

0,95%

Medlem med
lønn over 28 år

0,95%

HV-Innsats &
Fordelsmedlem

900 pr år

Innbo

Reise

Kan kjøpes

Egen pris 180 kr/mnd

Nei

Nei

TS

Advokat
bistand

Kan
kjøpes

Nei

BFO-pakken Kan kjøpes

Kan kjøpes Kan kjøpes

Kan
kjøpes

Nei

BFO-pakken Kan kjøpes

Kan kjøpes Kan kjøpes

Kan
kjøpes

Nei

BFO-pakken Kan kjøpes

Kan kjøpes Kan kjøpes

Ulykke Helse

Nei

Kan kjøpes

Egen pris 180 kr/mnd

BFOpakken

Innbo

Reise
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BFO INNBO
Alle som melder seg inn i BFO blir med på
innboforsikringen, med mindre man velger å
reservere seg.
BFO Innbo inkluderer også forsikring mot uhell og
tyveri når du tar ting 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.

BFO Innbo har standard egenandel ved skade på
3 000 kroner. Ved skade på enkeltgjenstander er
egenandelen lavere!
•
•

0 kroner i egenandel ved brann, vann, tyveri
og skadeverk
2000 kroner i egenandel ved uhell
(andre plutselige skader)

Se tabell på neste side over hva som dekkes.

BFO Innbo inkluderer
•
•
•
•
•

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

Ønsker du BFO Innbo?
Kontakt BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20
Prisen trekkes månedlig fra lønn eller FP-konto.

KUN KR 125 KR/MND
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Meld skade:
www.if.no - oppgi polisenummer 0006708
Eller ring BFO Forsikring tlf. 23 10 02 20

Hvilke skader omfattes

Dekning i kroner

Standard egenandel
Egenandel (enkelt) gjenstander
Maksimal forsikringsum
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 tilbehør 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
0/2000
Ubegrenset
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 på
bfo.no/BFOinnbo

Ubegrenset forsikringssum
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BFO REISE
BFO REISEFORSIKRING

NÅR GJELDER FORSIKRINGEN?

BFO Reiseforsikring i Europeiske er spesialtilpasset
våre medlemmer.

•

Europeiske sitt verdensomspennende nettverk er
trygt å ha med på reisen.

•

Alle som melder seg inn i BFO omfattes av reiseforsikringen, med mindre man velger å reservere seg.
Gjelder for medlem/ektefelle/samboer, samt barn
med samme folkeregistrerte adressetil den dagen
barnet fyller 21 år.

•
•
•

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

Last ned ditt digitale reisekort på mobilen: https://pass.if.eu/s/ERPvwo.
Det legger seg under Wallet-appen.
Vi anbefaler å laste ned Europeiske-appen.
Der finner du nærmeste godkjente lege/sykehus, og kan få gratis medisinske råd fra
norsktalende sykepleier. Du kan også melde skade direkte i appen.

Ønsker du BFO Reise?
Kontakt BFO Forsikring på tlf. 23 10 02 20
Prisen trekkes månedlig fra lønn eller FP-konto.

KUN KR 125 KR/MND
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Meld skade:
www.europeiske.no - oppgi polisenummer SP635065
Eller ring BFO Forsikring tlf. 23 10 02 20

Reiseforsikring
Personlig reisegods
Enkeltperson/Familie
Verdigjenstander, herunder smykker/klokker
Enkeltperson/Familie
Enkeltgjenstander
Sykkel med påmontert utstyr
Egenandelsdekning skadet leiebil
Gjelder kun privatreiser
Arbeidsgivers effekter
Forsinket bagasje
Privat/Tjenestereise
Forsinket reise
Enkeltperson/Familie
Reiseavbrudd (Tapt ferie 2 000 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
30 000
40 000
Ubegrenset
15 000
5 000/10 000
3 000 til transport/overnatting ubegr.
Inntil reisens pris, maks 50 000/ 100 000
25 000
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
15 000 000
100 000
125 000 / 250 000
Tilgjengelig hele døgnet
300 000
100 000 / 500 000

Tabellen over gir kun en oversikt. Se villkår og forsikringsbevis for fullstendig informasjon på
bfo.no/BFOreise

Reiseforsikringen er
uten egenandel, med
unntak av uhellsdekning
for personlige eiendeler.
Den har en egenandel på
kr 2 000 per gjenstand.
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VERV EN DU BRYR DEG OM
Befalets Fellesorganisasjon har mange tillitsvalgte i hele landet som er klar for å støtte deg. Vi alle håper er at vi går
igjennom arbeidslivet uten store problemer. Realiteten er at vi ofte møter på mindre spørsmål, som kan omhandle lønn,
arbeidstid, permisjoner eller kontrakter. Det er også flere som møter på større utfordringer hvor man trenger hjelp og
støtte. Da er det viktig, og godt å vite at det er noen som står klar for å hjelpe deg for å finne gode løsninger, og som har den
kunnskapen du trenger i situasjonen. Og har ikke den tillitsvalgte tilstrekkelig kunnskap, så finner vi noen som har det.

Befalets Fellesorganisasjon er en stor organisasjon, men vi ønsker alltid å få flere medlemmer.
Hjelp oss med dette og verv en du bryr deg om.
					

Takk for hjelpen

Du får 1 000 kr i vervepoeng pr. tjenestegjørende
medlem du verver.
Du får 1 000 kr i vervepoeng for hver tredje 1.års lærling,
OR 1-elev, HV-innsats eller fordelsmedlem du verver.

Hvordan bruke vervepoengene?
Du må benytte poengene hos en av våre samarbeidspartnere, som du finner en oversikt over på vår nettside.
www.bfo.no/medlemsfordeler

www.bfo.no/verv-en-kollega
Befalets Fellesorganisasjon
befaletsfellesorganisasjon
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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
Tjenestegjørende (OF 1-9)

Kadett (gammel ordning)

Spesialist (OR 2-9)

Kadett 1G (ny ordning)

HV Innsatsstyrke

OR 1-elev / EVS-elev

Fordelsmedlem

1. års lærling (OR1)

Annet (fyll inn)

2. års lærling (OR2)

Utdanning ferdig dato:

Annet (fyll inn)

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. Se under!
Siden jeg melder overgang fra en annen organisasjon, ønsker jeg at mine BFO forsikringer skal starte:
Fra neste mulige lønnstrekk, slik at jeg ikke
Fra innmeldingsdato, selv om dette kan bety
betaler dobbel forsikring.
dobbel* forsikring til utmeldingen er gjennomført.
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 Forsikringspakken #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 .
Mottatt av BFO

Ververs navn, mobil og fødselsdato

*Rapporteringsrutiner mellom organisasjonene gjør at inn- og utmelding rapporteres månedlig, som igjen gjør at det kan ta en
måned før du faktisk er utmeldt din gamle organisasjon, inkludert forsikringer.

Dato/Initialer

NYHET!

BFO har sannsynligvis de
aller råeste
medlemsforsikringene.
Nå løfter vi også
forsikringsservicen til
topps!

Ring BFO på
23 10 02 20 og tast 1.

BFO startet eget
forsikringskontor
i desember 2019!
•
•
•

Der får du hjelp av BFO sitt
nye forsikringsteam.
De er spesialister på
BFO-forsikringene,
og er på din side.

•
•

Hva er fordelene med et eget
forsikringskontor?
Rådgiverne er spesialister på BFO
sine forsikringer
Du får gode og ærlige råd
Er du usikker på hvilke forsikringer
du har?
- Hvilke forsikringer trenger du?
- Er du overforsikret?
- Underforsikret?
- Betaler for mye?
De vil aldri selge deg forsikringer du
ikke trenger!
De er på din side – også ved skade
Etter hvert vil vi utvikle forsikringstilbudet vårt med flere gode forsikringer til
medlemspris.

Følg med!

