
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Kampanj Sjuk- och diagnosförsäkring  
 
 

Teckna sjukförsäkring mot lägre hälsokrav än normalt och      
kostnadsfritt under kampanjperioden 

 
En längre sjukfrånvaro kan betyda ekonomiska påfrestningar 
för dig och din familj, då din inkomst sjunker under den tid du 
är sjukskriven.  
 
Som yrkesverksam medlem i Polisförbundet omfattas du av 
skydd vid sjukskrivning både enligt lag, kollektivavtal samt en 
obligatorisk sjukförsäkring som ingår i medlemskapet. Trots 
detta så sjunker din inkomst vid längre sjukskrivningar. 
 
Polisförbundets Sjuk- och diagnosförsäkring stärker din 
inkomst om du skulle bli långtidssjukskriven i mer än tre 
månader. Försäkringen innehåller dessutom ett 
engångsbelopp (ett prisbasbelopp, 47 600 kr) om du skulle 
drabbas av en av de diagnoser som ingår i försäkringen. 
 
Kampanjerbjudandet 

• Du erbjuds teckna Sjuk- och diagnosförsäkringens 
nivå 1 500 kr/månad kostnadsfritt fram till 30 juni, 
därefter betalar du ordinarie månadspremie. 

• Normalt sett krävs att du fyller i en hälsodeklaration 
som ska godkännas när du ansöker om försäkringen. 
Under kampanjperioden räcker det att du är fullt 
arbetsför (se definition på ansökningsblanketten).  

För att ta del av kampanjerbjudandet måste ansökan vara oss tillhanda senast den 30 april 2021.  
Läs mer om produktens innehåll på nästa sida. 
 

Söderberg & Partners 
Box 31 
851 02 Sundsvall 



 
 
 
 

 
 
 
 
Information om Sjuk- och diagnosförsäkringen 
Som medlem i Polisförbundet ingår en sjukförsäkring i 
medlemsavgiften som ger dig en inkomstförstärkning under 
sjukskrivningens dag 31-90.  
 
Sjuk- och diagnosförsäkringen kompletterar därmed sjukförsäkringen 
som ingår i medlemsavgiften genom att ta vid där den upphör och ge 
ersättning från sjukskrivningens 91:a dag. 
 
 
Sjuk- och diagnosförsäkringens innehåll: 

• Vid minst 25 % sjukskrivning i mer än 90 dagar  
p.g.a. olycksfall eller sjukdom ger försäkringen en månadsvis 
ersättning i längst tre år. 

• Ersättningen är upp till 1 500 kr/mån, skattefritt.  
Ersättning utbetalas utifrån graden av sjukskrivning.  
Om du är sjukskriven till 50 % så utbetalas 50 % av 
ersättningsbeloppet, dvs. 750 kr. 

• Diagnosförsäkringen ger en engångssumma på ett 
prisbasbelopp (47 600 kr år 2021) om du drabbas av någon av 
de diagnoser som ingår i försäkringen. Dessa är allvarliga men 
vanliga diagnoser som cancer, MS, stroke, hjärtinfarkt m.m. 
Ersättning utbetalas en månad efter att diagnosen är 
fastställd. Alla ersättningsbara diagnoser (14 st) framgår av förköpsinformation eller villkoret. 

• Undantag: försäkringen omfattar inte sjukskrivning orsakad av psykisk eller stressrelaterad sjukdom 
om den uppkommit inom 24 månader från försäkringens tecknande. 

• Ordinarie månadspremie som du betalar från 1 juli 2021 beror på din ålder och är:  
o 18-39 år – 45 kr/mån 
o 40-54 år – 55 kr/mån 
o 55-67 år – 69 kr/mån 

• Sjuk- och diagnosförsäkringen finns att teckna i flera nivåer 
mellan 1 500 kr - 5 500 kr/mån, läs mer på hemsidan. 
 

Ovanstående är en kortfattad beskrivning av försäkringen. 
 

Du kan läsa mer om försäkringen i för- och 
efterköpsinformation och villkor, samt 
Frågor & Svar som du hittar på 
polisforbundet.se/forsakringar, eller genom 
att kontakta Polisförbundets 
försäkringskontor.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Källa: https://www.ersattningskollen.se/  
Räkneexempel inkomstbortfall vid hel 
sjukskrivning i mer än 90 dagar och 

månadslön 35 000 kr före skatt 
 
 
 

Inkomst- 
bortfall  
4 860 

35 000 

Lön före skatt kr/mån 

30 320 

https://www.ersattningskollen.se/


 
 
 
 
 
 
Ja, jag vill teckna Sjuk- och diagnosförsäkring 1 500 kr/mån. Försäkringen är kostnadsfri till och 
med 30 juni 2021, därefter betalar jag ordinarie månadspremie. 
 
Med min underskrift intygar jag att jag är fullt arbetsför enligt nedanstående definition. 
 
Personnummer Namn 

Ort och datum   Underskrift 

 
Ifylld ansökan postas till:  
 
Polisförbundet Försäkring, c/o Söderberg & Partners, Box 31, 851 02 Sundsvall 
Ifylld ansökan kan också skannas och mejlas till forsakringar@polisforbundet.se (OBS, ej foto) 
 
Denna ansökan måste vara Polisförbundet Försäkring tillhanda senast 30 april för att ta del av 
kampanjerbjudandet. Försäkringen börjar gälla dagen efter ansökan görs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fullt arbetsför  
Med fullt arbetsför menas att det vanliga 
arbetet kan fullgöras utan inskränkningar 
och att sjuklön från arbetsgivaren eller 
ersättning från Försäkringskassan inte 
utbetalas. Med ersättning från 
Försäkringskassan avses sjuk- eller 
rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, 
sjukersättning eller annan ersättning på 
grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt 
arbetsför krävs vidare att 
arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att 
lönebidragsanställning, vilande 
aktivitetsersättning/ sjukersättning eller 
motsvarande ersättning inte är beviljad.  
 
Med försäkringskassa och ersättningar 
avses även dess motsvarighet i de nordiska 
länderna. 
(För föräldralediga/tjänstlediga gäller 
särskilda regler, kontakta Polisförbundet 
Försäkring för mer information). 
 
Betalningsalternativ 
Om du inte meddelar annat så betalar du din 
försäkring kvartalsvis via faktura 
tillsammans med eventuellt andra 
personförsäkringar du tecknat via 
Polisförbundet. Kontakta oss om du vill 
betala via autogiro. 
 

Mer information  
För- och efterköpsinformation, villkor samt 
Frågor & Svar finner du på 
polisforbundet.se/forsakringar  
Om du har frågor är du alltid välkommen att 
kontakta Polisförbundet Försäkring på 
forsakringar@polisforbundet.se eller telefon 
08-676 97 00 (tonval 2). 
 
Försäkringsgivare  
Euro Accident Livförsäkring AB 
 
Personuppgifter  
Din personliga integritet är viktig för oss och 
våra samarbetspartners. För att du ska vara 
trygg med att vi värnar din integritet har vi 
sammanställt information om hur vi och 
försäkringsbolagen behandlar dina 
personuppgifter. Läs mer på våra hemsidor: 
soderbergpartners.se/personuppgifter/, 
euroaccident.se/Om-oss/GDPR 
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