Kampanj del II – utökning befintligt försäkrade

Sjuk- och
diagnosförsäkring

Syfte med sjuk- och diagnosförsäkring
• Ekonomiskt skydd vid långtidssjukskrivning
• Kompletterar och ger ytterligare ersättning utöver:
 Sjukpenning enligt lag, från dag 15
 Ersättning enligt kollektivavtal, från dag 15
 Obligatorisk sjukförsäkring via Polisförbundet, dag 31-90

• Ger månatlig ersättning vid sjukskrivning längre än 3 månader samt ett engångsbelopp
vid ett antal allvarliga diagnoser (ex. Cancer, Stroke, Hjärtinfarkt m.m.)

www.polisforbundet.se/forsakringar

Varför kampanj?
Varför kampanj till de som redan har försäkring?
Svar: många tecknar försäkringen i början av karriären men har inte justerat ersättningsnivån vid löneökningar
Antal befintligt försäkrade
Ersättningsnivå 1 500 kr

7 460

Ersättningsnivå 2 500 kr

2 780

Ersättningsnivå 3 500 kr

518

Ersättningsnivå 4 500 kr

5

Ersättningsnivå 5 500 kr

9
0

www.polisforbundet.se/forsakringar
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Erbjudande
• Kampanjen vänder sig till befintligt försäkrade på Sjuk- och diagnosförsäkring
• Syftet är ”rätt försäkrad medlem”, d v s erbjudande om att höja till nästa högre nivå:
1 500 kr  2 500 kr
2 500 kr  3 500 kr
3 500 kr  4 500 kr

4 500 kr  5 500 kr
• Normalt sett krävs godkänd fullständig hälsodeklaration.
• Teckning sker enbart mot kravet att vara fullt arbetsför.

www.polisforbundet.se/forsakringar

Vem vänder sig kampanjen till?
• Den som idag omfattas av Sjuk- och diagnosförsäkringens nivå 1 500 kr/2 500
kr/3 500 kr/4 500 kr
• Den som är fullt arbetsför

Vem omfattas inte av kampanjen?
• Den som idag inte omfattas av försäkringen
• Den som idag omfattas av maxnivå 5 500 kr
• Den som nyteckade försäkringen i kampanjen i våras
• Den som har fyllt 60 år
• Den som inte är fullt arbetsför
• Medförsäkrad
www.polisforbundet.se/forsakringar

Hur går kampanjen till?
• Brev skickas hem i slutet av okt till de som omfattas
av kampanjen
• Brevet beskriver kampanjen och syftet med
produkten
• Erbjudandet gäller höjning till närmast högre nivå

Brev till
medlemmarna

Försäkringsinformatörerna informerar
medlemmarna

Okt

Info på polisforbundet.se
och försäkringssidorna

www.polisforbundet.se/forsakringar

• Vi arbetar på digital teckning

• Sista svarsdatum 2021-11-30

Nov

Annonser

• Anmälningsblankett bifogas som de skriver under
och skickar in

Sista svarsdatum

