FORSIKRINGER 2018

Du forsvarer landet.

VI
FORSVARER
DEG
Foto: Forsvaret

Plutselig skjer det. Du går på
kvist. BFO gir deg personlig
trygghet mot urettmessig
behandling og plutselig
oppståtte forhold gjennom hele
karrieren.

INNHOLD
BFO pakken

Markedets råeste pakke med 8 unike elementer med
ekstremsport, krigsrisiko og advokatbistand inkludert

BFO Loss of licence

Har du tenkt på at store deler av inntekten din kommer fra
tillegg, knyttet til at du har helseattest?

BFO Helseforsikring

s. 9

s. 10

Et unikt produkt fra If, kun for BFO

BFO Innboforsikring
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BFO Reiseforsikring
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BFO Elev og kadett
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s. 14

Dekker ditt innbo og løsøre

Et spesialtilpasset produkt gjennom Europeiske

Med uslåelige ekstradekninger

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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kr 93 634

sjyren er
Beløpene i bro
eløpet.
basert på G-b

VÆRT UHELDIG?
Hvordan melde skade på
alle våre forsikringer finnes
på
www.bfo.no/forsikring/
meldskade

VILKÅR PÅ NETT
Alle vilkår til våre
forsikringer finnes på
www.bfo.no/forsikring

HV INNSATS
MEDLEM

Har tilgang til alle
kollektive
forsikringsordninger i BFO
www.bfo.no/forsikring
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BFO PAKKEN 				

Pris: 375 pr mnd

BFO-pakken er en personforsikring og en
medlemsfordel som tilbys eksklusivt til alle BFOs
medlemmer. Vi er stolte av å være de første som
fikk ”fullforsikring i krig”. Dette kom på plass i
2012, slik at hele pakken da fikk
krigsrisikodekning.

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.
• 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?

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

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

Alle* som melder seg inn i BFO omfattes av
BFO-pakken allerede fra innmeldingstidspunktet,
med mindre de velger å reservere seg.
Heldigvis velger svært få å reservere seg.

BFO PAKKEN OPPSUMMERT
Element

Maks dekn

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 mill / 100 000

Ja

Ja

Ja

Ja

8 - Advokatbistand

15t årlig

Ja

Ja

Ja

Ja

* Kan kjøpes i tillegg (kr 136 for dødsfalldekning og kr 99 for arbeidsuførhet, totalt kr 235 pr mnd). Totalpris for medlem og
familiedekninger kroner 610 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 risikoaktiviteter, dvs at eksempelvis 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.
*BS/UB-Elever/OR1 elever og 1. års lærlinger omfattes først av BFO-pakken når de
får tilsetting og mottar lønn.
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Risikosport Ekstremsport
Kampsport

er selvfølgelig dekket,
så lenge aktiviteten er lovlig i Norge.
Forsikringen gjelder i hele verden,
hele døgnet.

...dette gjelder også
ektefelle/samboer
og barn.
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BFO PAKKEN 				

Pris: 375 pr mnd

1 - DØDSFALL

Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 65 år.
Tilleggsdekning kan tegnes 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

1 685 400

51

17,1

1 601 000

55

13,5

1 264 000

60-65

9

843 000

2- ARBEIDSUFØRHET

Forsikringen opphører ved fylte 60 år.
Tilleggsdekning kan tegnes for ektefelle/samboer. Se side 8.
Ved uførhet - kontakt FP på tlf 21075700.

Forsikringen dekker medlem ved varig arbeidsuførhet på minst 50 %.
Hovedreglene for å ha rett til denne erstatningen er:
• at du har vært minst 50 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år
• at uførheten bedømmes som varig
Forskringen gir en utbetaling på 16 G frem til du fyller 40 år. Uføreerstatningen avtrappes deretter årlig frem til den
opphører ved fylte 60 år.

Medlemmets alder Antall G Forsikringssum i kroner

Uføredekningen ble kraftig forbedret fra 2016.

18-40

16

1 498 000

41

15,39

1 442 000

50

9,92

927 000

Hvis sykdom eller skade har inntruffet før 1.1.2016,
og senere fører til uførhet, er det normalt tidligere
forsikringssummer som gjelder.

55

6,88

646 000

Kontakt BFO om mer informasjon.

60

3,84

356 000

3 - KRITISK SYKDOM

Forsikringen gjelder medlemmet frem til fylte 60 år, samt
medlemmets barn, fra de er fylt 1 år frem til fylte 20 år.
Ved sykdom - fyll ut skjema på www.bfo.no/forsikring

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

Hjerteinfarkt

•

Nyresvikt

•

Permanent lammelse

•

Hjerteoperasjon

•

Organtransplantasjon

•

Blindhet

•

Tap av armer/ben

•

Hjerneslag

•

MS

•

Døvhet

•

Angioplastikk

•

Alvorlig kreft

•

Motornevronsykdom

•

Tap av taleevnen

•

Hjernesvulst

•

Parkinson

•

Store brannskader

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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4 - ULYKKE MEDISINSK INVALIDITET
BFOs ulykkesforsikringer gjelder for medlem og ektefelle/samboer ut året medlemmet fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 20 år.
Ved skade - fyll ut skjema på www.bfo.no/forsikring

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!
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 6 273 000)
36 G (kr 3 371 000)
36 G
36 G

Behandlingsutgifter
3,35 G (kr 314 000)
1,8 G (kr 169 000)
1,8 G
1,8 G

Kun medlem omfattes av krigsrisikodekning uavhengig av sivil status. Dekning inntil 36G.

5 - ULYKKE BEHANDLINGSUTGIFTER
BFOs ulykkesforsikringer gjelder for medlem og ektefelle/samboer ut året medlemmet fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 20 år.
Ved skade - fyll ut skjema på www.bfo.no/forsikring

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.
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
• Dekningen gjelder i hele verden

6 - ULYKKE PLUSS
BFOs ulykkesforsikringer gjelder for medlem og ektefelle/samboer ut året medlemmet fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 20 år.
Ved skade - fyll ut skjema på www.bfo.no/forsikring

Også populært kalt ”Break a leg” forsikring!
Denne forsikringen 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 ............................................................................. inntil kr 50 000
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 400 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.

6

BFO PAKKEN 				

Pris: 375 pr mnd

7 - ID TYVERI & WEBSAFE

Forsikringen gjelder for medlem fram til fylte
65 år, samt for ektefelle/samboer, og for
hjemmeboende barn til de fyller 20 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.
ID-Tyveri Forsikringen dekker:
• Juridisk bistand inntil 1 mill
• 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

WebSafe dekker:
• Kostnader (inntil 20 000 pr år) til å fjerne lovstridig og
krenkende informasjon om medlemmer av
husstanden på internett
• Kostnader (inntil 20 000 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 kr 100 000

8 - ADVOKATBISTAND
Dekningen gjelder for medlem fram til fylte 65 år, samt for ektefelle/samboer, og for hjemmeboende barn til de fyller 20 år.
Kontaktskjema på www.bfo.no/forsikring

Denne dekningen er ikke en forsikring, men en avtale om privatjuridisk bistand. Den kom inn i BFO-pakken 1. juli 2015.
Avtalen er inngått med firmaet Norman & Co og gir rett til 15 timer juridisk bistand per kalenderår og omfatter
følgende:
• 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.
Avtalen har svært få unntak, men dekker ikke: Næringsvirksomhet, oppdrag som forsvarer i straffesaker, bistand etter
utenlandsk lovgivning, samt bistand etter utlendingsloven.
For å benytte deg av avtalen, gå inn på bfo.no/medlemsfordeler
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EKTEFELLEFORSIKRING
Kjøpes som tillegg til BFO-Pakken og gir ektefellen/samboer dekning tilsvarende element 1 og 2.
Ved dødsfall/uføre - kontakt FP på tlf 21075700.

Dødsfall

Arbeidsuførhet

Erstatning etter denne forsikringen utbetales uansett
dødsårsak. Den gjelder altså både ved ulykke og ved
sykdom som fører til død.
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! Det er medlemmets alder som gjelder.
Alder

Antall G

18-50

15

51

Forsikringen dekker ektefelle/samboer ved varig
arbeidsuførhet på minst 50 %.
Hovedreglene for å ha rett til denne erstatningen er:
• at du har vært minst 50 % arbeidsufør i en
sammenhengende periode på minst to år
• at uførheten bedømmes som varig
Forsikringssummene er kraftig forbedret fra 2016.
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.
PS! Her er det er ektefelle/samboers alder som gjelder.

Forsikringssum i kroner

Alder

Antall G

Forsikringssum i kroner

1 405 000

18-40

13

1 217 000

14,25

1 334 000

41

12,51

1 171 000

55

11,25

1 053 000

50

8,06

755 000

60-65

7,5

702 000

55

5,59

523 000

60

3,12

292 000

Uføredekningen ble kraftig forbedret fra 2016.
Hvis sykdom eller skade har inntruffet før 1.1.2016, og senere fører til uførhet, er det normalt tidligere forsikringssummer
som gjelder. Kontakt BFO om mer informasjon.
Har du behov for dekning på Kritisk sykdom, ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere for gode tilbud.

Premie
Dødsfalldekningen koster kr 136 pr måned.
Dødsfalldekning og uføredekning koster kr 235 pr måned.

Hvordan tegne ektefelleforsikring?

Den som skal tegne forsikring må levere egenerklæring om helse. Skjema kan lastes ned på
www.bfo.no/forsikring/ektefelleforsikring
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LOSS OF LICENCE
Forsikringen gjelder personell i Forsvaret som jobber i stilling der det er krav til godkjent helseattest. Et
forsikringstilfelle oppstår når godkjent helseattest trekkes tilbake med varig virkning. Det kan være snakk om forskjellige attester i forskjellige deler av Forsvaret. For eksempel sjømannsattest eller A1/2/3 for luftoperativt personell.
En slik forsikring vil være særlig aktuell for seilende- og flygende personell, samt personell ved spesialavdelinger med
ekstra krav til godkjent helse.

Alder
20-29 år

Pris pr måned 8G dekning
140

Pris pr måned 16G dekning
280

30-44 år

235

470

45-49 år
490
50-57 år
935
Premien trekkes årlig forskuddsvis med forfall 1. mars.

980
1870

BFO har fremforhandlet en forsikring for våre medlemmer, som gir en engangsutbetaling på inntil 8G (eller 16G) ved
varig tap av helseattest. Forsikringen er ment å være en engangskompensasjon for den reduserte inntekten man får
når man ikke ikke lenger kan innha sin opprinnelige stilling.

Loss of Licence

Dekning på 8G (kr 749 000) eller 16G (kr 1 498 000) ved varig tap av helseattest.
Interessert i å tegne denne forsikringen:
Se mer i egen Loss of Licencebrosjyre eller på www.bfo.no/forsikring
Ved skade ring: 22 00 20 00 (Van Ameyde Norway AS)

BFOs medlemmer har tilgang på rabatterte forsikringsordninger
gjennom våre samarbeidspartnere. Se våre nettsider for mer
informasjon.

Eksempler
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Barneforsikring

Veteranbil

Tohjuling

Villa/hus/fritidsbolig

Personbil

Husdyr

Fritidsbåt

Snøscooter

HELSEFORSIKRING
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.
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.
Hva dekker Helseforsikringen?
• 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 som helst og hvor som helst - helt uten egenandel.
• Forsikringen dekker behandling av alt fra muskel- og belastningslidelser til kreft og hjertesykdom.
Garanti
If Vertikal garanterer konsultasjon/behandling hos spesialist innen 10 virkedager.
Helsetelefonen
Du og din familie får tilgang til gratis medisinsk rådgivning. Har du spørsmål om sykdom og helse, kan du ringe
21 49 24 01 døgnet rundt. Spørsmålene besvares av erfarne sykepleiere
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.

Vil du vite mer? Ring 23 10 02 20 eller gå inn på www.if.no/bfo
Pris per måned
Medl./ektef./samb

18 - 49 år
188

50 - 59 år
317

60 - 67 år
492

Barn (0 - 24 år) kr 73

Foto: Forsvaret
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BFO INNBO
Alle som (mvf. 1. januar 2014) melder seg inn i
BFO omfattes av innboforsikringen fra
innmeldingstidspunktet, med mindre man velger å reservere seg.
Uvahengig av bosted, er årspremien på kr 1200
og belastes FP-konto ved hovedforfall 1. januar
hvert år.
Forsikringen er spesialtilpasset den militære
profesjon. Vilkårene omfatter pendlertilværelse
med opphold på hybel og lugar. Tidligere var det
slik at man måtte kjøpe tilleggsdekning deresom man skulle tjenestegjøre utenlands. Dette
kostet fort flere tusen. Dette er inkludert i vår
ordning!

Sterk reduksjon i egenandel ved skade på
enkeltgjenstand, uansett alder (for eksempel
sykkel, mobiltelefon m.m.).
• 0 kroner i egenandel ved brann, vann, tyveri
og skadeverk
• 1000 kroner i egenandel ved uhell (andre
plutselige skader)
Forsikringen har en egenandel på kr. 3 000 for
øvrig.
Se tabell innbo/løsøreforsikring på neste side.
BFO Innbo leveres i samarbeid med If.

BFOs innboforsikring inkluderer også:
• Innbo utland (kun tjenestegjørende)
• Containerforsikring
• ID-tyveri
Superdekning er som tidligere inkludert i prisen.

Ved skade, kontakt IF direkte på nett www.if.no eller
telefon 21 49 24 00.
Oppgi polisenummer: 0006708.

Er du medlem og ønsker å tegne forsikringen, kontakt FPpå tlf. 21075700

- KUN KR 100/MÅNED
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Ubegrenset dekningssum
Hva
Standard egenandel
Egenandel nyere (enkelt) gjenstander
Forsikringsum innbo/Løsøre
Enkeltgjenstand begrensning
Smykker og gull (edeltmetall)
Innbo eksternt lagret annen bygning
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
Hvilke skader omfattes
Tyveri / Hærverk skade p leid rom i bolig
Tyveri fra bod/loft/garasje
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
Enkeltgjenstand begrensning
Sanering av veggdyr
Bygningsmessig endring for rullestolbruker
ID-Tyveri
Dobbelt Renteforsikring
Utleieforsikring
Uhellskader sportsutstyr i bruk
Aldersbegrensning barn ( 20år) utenfor hjemmet

Maks dekning ubegrenset
3000
0/1000
300 000
300 000
Ubegrenset
Ubegrenset
10 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
100 000
30 000
30 000
Ubegrenset
30 000
30 000
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
250 000
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
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BFO REISE
Forsikringen omfatter medlem inklusive ektefelle/samboer, og barn inntil fylte 21 år.
Barn må ha samme folkeregistrert adresse som en av foreldrene.

BFOs reiseforsikring er levert av Europeiske, og spesialtilpasset deg som medlem.
Vi har tilpasset vilkårene slik at de passer medlemmenes tjeneste og reisemønster.
Europeiskes verdensomspennende nettverk er trygt å
ha med seg på reisen.
Forsikringen gjelder:
• 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 er omfattet.
• NYHET! Ekstremsport ikke lenger unntatt. Eks.:
boksing, judo, dykking, motorsport, basehopping,

•

stuntaktiviteter m.m.
NB! Trenger fortsatt tilleggsdekning for ekspedisjoner type klater Mount Everest.

Årspremien på kr 1200 belastes FP-konto ved hovedforfall 1. november hvert år.
Alle som melder seg inn i BFO omfattes av reiseforsikringen fra innmeldingstidspunktet, med mindre man
velger å reservere seg.

Meld skade direkte til Europeiske elektronisk
på europeiske.no eller telefon 21 49 50 00.
Oppgi polisenummer SP635065

Reiseforsikring

Dekning i kroner

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

100 000 / 200 000
20 000 / 35 000
20 000
20 000
10 000
15 000
5 000/10 000
3 000/6 000
30 000/75 000
50 000/100 000
20 000
Ubegrenset sum
Ubegrenset sum
Ubegrenset sum
Ubegrenset sum
15 000 000
60 000
125 000 / 250 000
Tilgjengelig hele døgnet
300 000
100 000 / 500 000

Er du medlem og ønsker å tegne forsikringen, kontakt FPpå tlf. 21075700
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ELEV- OG KADETTFORSIKRING

S
I

Forsikring for krigsskolekadetter og elever ved befalsskoler, samt 1. års lærlinger,
2. års lærlinger og OR1-elever*
FELLES FOR ELEVER OG KADETTER, LÆRLINGER OG OR 1 - ELEVER

T
A
R

Som medlem i BFO og under utdanning er det viktig at du kan fokusere på det du skal gjøre. En fullverdig reiseforsikring
og innboforsikring og en tilleggsdel på ulykkesforsikring ivaretar deg og ditt gjør at du kan slippe bekymringer og kan
ha full fokus på utdanningen.

Ulykkesforsikring, inklusive ekstremsport
Medisinsk invaliditet (0-100%)
Behandlingsutgifter
Død

BFO Innbo

600 000
30 000
50 000

BFO innbo gjennom If er spesialsydd for vår militære profesjon. Denne er gratis for deg som er elev og kadettmed- Forsikring dekker skader over kr 1 000, og det trekkes ingen
egenandel for første skade pr. kalenderår.
lem. Verdi kroner 1200 pr år. Se side 11 og 12.

G

BFO Reise

Vår reiseforsikring gjennom Europeiske er også spesialsydd for vår militære profesjon.
Det er mange historier på personell som har fått god og viktig hjelp av Europeiske. Selskapet med sitt unike nettverk.
Se side 13.

FOR BEFALSELEVER, 1 ÅRS LÆRLINGER OG
OR-1 ELEVER GJELDER I TILLEGG:

FOR KADETTER, GJELDER I TILLEGG:

TS-FORSIKRING

Som kadett har du inkludert helseforsikring!
Har du familie, kan du kjøpe den til en lav fast pris.

Gjelder mens du er elev ved befalsskole.
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 over kr 1000 og inntil kr 10 000.
NB! TS-forsikringen er IKKE en del av polisen, kontakt BFO ved
spørsmål.

ADVOKATBISTAND

Gjelder mens du er elev ved befalsskole.
Befalselever kan benytte seg av 15t gratis Advokatbistand
pr kalenderår (element 8 i BFO - Pakken).
* OR1 elev: Menig mannskap som går fagkurs og som gir rett til tilsetting.

HELSEFORSIKRING

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.
Garanti
If Vertikal garanterer konsultasjon/behandling hos spesialist
innen 10 virkedager.
Helsetelefonen
Du og din familie får tilgang til gratis medisinsk rådgivning.
Har du spørsmål om sykdom og helse, kan du ringe 21 49 24 01
døgnet rundt. Spørsmålene besvares av erfarne sykepleiere
Vil du vite mer? Ring 23 10 02 20 eller gå inn på if.no/bfo

Disse forsikringene er gjeldende per 1. januar 2018. På grunn
av endringer i utdanningsordninger, kan disse endres.
Følg www.bfo.no for siste oppdatert vilkår.
Ved skade (ikke TS),
ring If på telefon 21 49 24 00,
oppgi polisenummer
8167101.

Ved skade på reise,
ring Europeiske på telefon
21 49 50 00,
oppgi polisenummer
SP 635065
14

VERV EN KOLLEGA
Vis omsorg for dine kollegar
			 - sørg for at de også blir medlem i BFO
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 på din vervepoengskonto.

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.

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

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!

Eventuelt overskytende trekkes fra betalingskort

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

facebook.com/bfo.no
twitter.com/bfok12
instagram.com/bfok12

