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LOfavør Kritisk sykdom
En alvorlig sykdom kan endre
livssituasjonen dramatisk. Da er
økonomiske bekymringer det siste
man trenger.
En god forsikring ved kritisk sykdom kan gi deg trygghet
og handlefrihet i en vanskelig periode.
Du bestemmer selv hva en eventuell erstatning skal
brukes til, som f.eks:
Behandling på privatklinikk/tilleggsbehandling
Helsebringende aktiviteter
Redusert arbeidstid
Tid til restitusjon før du går tilbake til arbeid

Hvem kan kjøpe forsikringen?
Forsikringen kan kjøpes av alle LO-medlemmer mellom
16 og 58 år og varer til fylte 67 år.

Hvor mye kan jeg forsikre meg for?
Du velger selv hvor stor forsikringssum du vil ha mellom
100 000 og 750 000 kroner. Ønsker du en høyere sum,
vurderes det på individuell basis. Maks forsikringssum er
tre ganger årslønn, opp til 30 G.

Fordeler for deg som er LO-medlem:
Ingen tegnings- eller etableringsomkostninger.
Ingen administrasjonsomkostninger (e-kunde).
Ektefelle, samboer og barn oppnår samme
prisfordeler når familiens forsikringer samles på
samme avtale.

Forsikringen gir utbetaling ved følgende:
Kreft
Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
Hjerteinfarkt
Koronar bypass eller angioplastikk (PCI)
Operasjon av hjerteklaff
Operasjon av hovedpulsåren (aorta)
Hjerneslag
Blødning fra utvidelse av hjernens pulsårer
Multippel sklerose (MS)
Motornevronsykdom
Tverrsnittlammelser som følge av sykdom
Parkinson før fylte 60 år
Nyresvikt
Organtransplantasjon
Amputasjon som følge av sykdom
Blindhet og døvhet som følge av sykdom

Når kommer forsikringen til utbetaling?
Forsikringen utbetales når endelig diagnose er stilt, og all
relevant informasjon er sendt inn. Forsikrede må være i
live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt.
Forsikringen utbetales selv om du skulle bli helt frisk etter
sykdommen.
Forsikringen gir ingen utbetaling dersom sykdom/lidelse
har vist symptomer før det er gått 3 måneder etter at
avtalen ble akseptert av forsikringstaker.
Det er ingen skatt på utbetaling fra kritisk sykdom.

Vi anbefaler at du leser forsikringsvilkårene, slik at du får
full oversikt over hvilke regler som gjelder.

Har du spørsmål, ta kontakt med din
nærmeste SpareBank 1-bank eller ring
medlemstelefonen på 416 06 600. Du
kan også lese mer på www.lofavor.no
Med personforsikring i SpareBank 1 har
du også tilgang til gratis helsetelefon!
Ring Din helsetelefon på 21 02 55 77

