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Forsikring
YS-basisforsikringer
Mest er det å spare på de tre kollektive forsikringene:

• YS Innbo
• YS Dødsfallsforsikring
• YS Familieulykkesforsikring

YS-rabatter
Utover muligheten til å kjøpe de gunstige kollektive forsikringene, 
kan du som medlem få rabatter på dine private skadeforsikringer 
som bil, båt, hus, fritidsbolig m.fl. Du får:

• 16 % rabatt ved å samle 1-2 forsikringer
• 20 % rabatt ved 3 eller flere forsikringer. Rabatten forutsetter 

samtykke til å motta avtaledokumenter elektronisk og 
kommunikasjon via epost.

• 12 % ekstrarabatt på Husforsikring
•  5 % ekstrarabatt på Reiseforsikring
• 15 % ekstrarabatt på Bilforsikring for deg under 30 år
• 10 % ekstrarabatt på Kristisk Sykdom-forsikring
 (her gis det ikke avtalerabatt på 16 eller 20 %)
• 10 % rabatt i ys.sikkerhetsbutikken.no
 
Fast prisede forsikringer som YS Innbo, YS Dødsfallsforsikring og YS 
Familieulykke og individuelle personforsikringer teller med for å 
oppnå maksimal rabatt.

Egenandelsfordel
Medlemmer som har 3 eller flere skadeforsikringer og bilforsikring i 
Gjensidige har egenandelsfordel på bilforsikringen. Fordelen består i 
at du får redusert egenandel med 4.000 kroner ved en kollisjons-
skade per år. 

YS-innbo
Gjensidige tilbyr en meget prisgunstig og god kollektiv 
innboforsikring for medlemmer i YS-forbund. 85.000 medlemmer 
har valgt den, og forsikringen bygger på Gjensidiges beste 
innboforsikringsvilkår, Innbo Pluss. 

ID-tyverisikring er inkludert i  
YS Innbo, og du kan få opptil  
60 % sikkerhetsrabatt.

Se også baksiden

Bestiller 
du på nett får 
du 5% ekstra 
nettrabatt!

!

NB! Egenandel kr 2000 på alle typer innboskader  
unntatt naturskade, ansvar og rettshjelp.
Forsikringen hjelper deg hvis tingene dine blir utsatt for plutselige og 
uforutsette skader som brann-, vann- eller tyveriskader.

I tillegg hjelper YS Innbo deg ved:
• Uhell i hjemmet med inntil valgt forsikringssum
• Uhell i resten av verden (ikke tyveri) med inntil 25 000 kroner
• Identitetstyveri – YS Innbo har ID-tyverisikring inkludert
• Tyveri fra låst bod i felles kjeller/loft med inntil 50 000 kroner

Månedspris YS Innbo 2015
Forsikringssum Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3

300.000 65 51 48

2.000.000 131 103 97

Distrikt 1: Oslo • Distrikt 2: Asker, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Drammen, Ski, Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Nesodden, Trondheim, 
Tromsø • Distrikt 3: Landets øvrige kommuner

YS Dødsfallsforsikring 
Forsikringen utbetales som et engangsbeløp til etterlatte dersom du 
dør, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke. Engangs-
utbetalingen er skattefri, og kan brukes av de etterlatte til hva som 
helst, for eksempel til nedbetaling av gjeld.

Du kan velge Dødsfallsforsikring på 12 G som 1.1.2015 er  
1 060 440 kroner. (1 G er Foketrygdens grunnbeløp som 1.1.2015 er 
på 88 370 kroner.) 

Eller du kan velge 24 G, som 1.1.2015 er 2 120 880 kroner. 
Forsikringen krever godkjent helseerklæring, og forsikringssummen 
trappes gradvis ned etter fylte 50 år. Forsikringen opphører senest 
ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år.

Nyhet! 
Toppdekning som gir utbetaling frem til fylte 75 år
Dersom du trenger høyere forsikringssum eller du ønsker en for sikring 
som varer lenger, kan du nå supplere med en Toppdekning på 6 G 
som gir utbetaling også mellom fylte 70 og 75 år. Toppdekningen på 
6 G tilsvarer per 1.1.2015 530 220 kroner. I kombinasjon med den 
ordinære YS Dødsfallsforsikring kan du dermed få en dødsfalls-

Medlems-
fordeler 2015
Som STAFO-medlem 
nyter du godt av  
YS-fordelene på bank 
og forsikring
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forsikring på hele 30 G. Det tilsvarer 1.1.2015 2 651 100 kroner.  
Dette gjør du ved å kjøpe 

• YS Dødsfallsforsikring 12 G + 12 G = 24 G
• YS Toppdekning Død på 6 G
Hvilken kombinasjon som passer best for din situasjon, avtaler du 
med rådgiver hos Gjensidige. 

Pris YS Dødsfallsforsikring 2015

Alder 2015 
forsikrede

Pris 12 G 
(kr)

Pris 18 G 
(kr)

Pris 24 G 
(kr)

Pris 30 G 
(kr)

18 – 35 år 359 561 718 920

36 – 40 år 634 980 1268 1614

41 – 45 år 1019 1568 2038 2587

46 – 50 år 1557 2389 3114 3946

51 – 55 år 1993 3055 3986 5048

56 – 60 år 2380 3645 4760 6025

61 – 65 år 2502 3831 5004 6333

66 – 70 år 3139 4804 6278 7943

71 – 75 år 2977 2977

Uføreforsikring Pluss
Uføreforsikring Pluss består av to deler:

• Månedlige forskudd dersom forsikrede har vært minst 50 % 
arbeidsufør sammenhengende i 12 måneder. Månedsbeløpet 
utgjør 1 % av forsikringssummen dersom uføregraden er 100 %. 
Ved lavere uføregrad reduseres utbetalingene tilsvarende (for 
eksempel 0,5 % ved 50 % uførhet)

• Engangsutbetaling ved minst 50 % uførhet sammenhengende i 
24 måneder. Uførheten må være vurdert som varig. 
Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt 
tidligere utbetalte forskudd

Velg forsikringssum 5 G eller 10 G (441 850 eller 883 700 kroner per 
1.1.2015).

YS familieulykkesforsikring
Familieulykkesforsikringen gir en engangsutbetaling ved varig 
medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Forsikringssummen 
bestemmes av graden av medisinsk invaliditet og familiesituasjon 
på skadedatoen. Maksbeløpet som kan komme til utbetaling er  
38 G, som per 1.1.2015 tilsvarer 3 358 060 kroner.

Forsikringssum

Enslig medlem 38 G

Med ektefelle/samboer 18 G på hver

Med barn 18 G til medlem 24 G per barn

Med ektefelle/ 
samboer og barn 12 G til hver voksen 18 G per barn

Du kan velge hel eller halv forsikringssum i tabellen ovenfor.  
1 G er Folketrygdens grunnbeløp som 1.1.2015 er på 88 370 kroner.

Månedspris YS Familieulykkesforsikring 2015 

Heltidsdekning – maks 38 G 77 kroner

Heltidsdekning med ½ sum – maks 19 G 44 kroner

YS Knallstart
Vi ønsker at du som er ung og medlem i et YS-forbund skal få en god 
start på voksenlivet. Derfor har vi samlet de bank- og forsikrings-
produktene som er mest interessante for deg. På den måten er du 
godt forberedt enten du er hjemme, på reise, skal kjøpe bil eller bolig.

YS Knallstart Reiseforsikringspakke
Startpakken inkluderer reise-, pc- og ulykkesforsikring, og er perfekt 
for deg mellom 20 og 30 år som vil være godt forberedt på det 
meste. Fra 145 kroner per mnd.

YS Knallstart Innboforsikring 
Her anbefaler vi YS Innbo, og med laveste innbosum på 300 000 
kroner koster den fra 48 kroner per mnd.

YS Knallstart Førstehjemslån 
Det er mye å spare om du skaffe deg din første bolig. Hos Gjensidige 
får du som medlem svært god rente.

YS Knallstart Bilforsikring 
Det behøver ikke være så dyrt å skaffe seg bil. Er du under 30 år får 
du opptil 32 % rabatt på våre bilforsikringer.

Gjensidige Bank
YS får de beste bankvilkårene i Gjensidige Bank
YS sørger for at du til enhver tid har svært konkurransedyktige 
betingelser på lån og sparing i Gjensidige Bank. Les om tilbudet på 
gjensidige.no/ysbank 

Du får en bank for hele familien med smarte løsninger til mobil og nett-
brett. Varekjøp og regningsbetaling er gebyrfritt for deg som medlem.

Boliglån
Få tilbud om nytt lån, mellomfinansiering, refinansiering, 
finansieringsbevis og flere lånevarianter.

Fordeler for deg som medlem
- en av markedets beste betingelser
- ingen etableringsgebyrer
- samme rente uansett lånebeløp

Pensjon og sparing
For ung til å tenke på pensjon? Mange opplever at lønnen blir halvert 
som pensjonist. Jo mer du tjener, desto større blir gapet mellom 
nåværende lønn og fremtidig pensjonsinntekt. 

Hva bør du gjøre? Vi hjelper deg å nå sparemålene dine. 
Kontakt oss i dag på ps@gjensidige.no.

Kontakt oss
Rådgivning og hjelp får du ved å ringe 03100, eller ved å besøke ditt 
nærmeste Gjensidige-kontor.

For 
fullstendig 

informasjon 
ring 03100, se 

gjensidige.no/ys 
eller besøk et 
Gjensidige- 

kontor


