PRISER 2021/2022
Dette er en oversikt over alle de kollektive medlemsforsikringene som tilbys igjennom Norsk Radiografforbund. Hvilken dekning(er) du/dere
har fremkommer på faktura og forsikringsbevis. Du finner også en oversikt på www.radiografforsikring.no under Mine Forsikringer.
Grunnforsikring
Dekning
Død, uførhet og ulykke

Forsikret

Pris per måned 2021

Medlem

Pris per måned 2022
189

189

Gravferdsstøtte
Dekning

Forsikret

Pris per år 2021

Medlem

Død

Pris per år 2022
Gratis

Gratis

Frivillig Gruppeliv
Dekning
Død 12 G medlem*

Ufør 12 G medlem*

Død 12 G medforsikret*

Alder

Pris per år 2021

Pris per år 2022

t.o.m. 30 år

359

378

31 - 35 år

432

454

36 - 40 år

642

674

41 - 45 år

1 216

1 277

46 - 50 år

1 506

1 581

51 - 55 år

2 491

2 615

56 - 60 år

2 881

3 024

61 - 65 år

3 801

3 990

66 - 70 år

6 256

6 567

t.o.m. 30 år

1 547

1 625

31 - 35 år

1 574

1 653

36 - 40 år

1 993

2 092

41 - 45 år

3 301

3 466

46 - 50 år

5 065

5 317

51 - 55 år

6 942

7 288

56 - 60 år

9 146

9 601

t.o.m. 30 år

399

418

31 - 35 år

480

503

36 - 40 år

712

748

41 - 45 år

1 351

1 418

46 - 50 år

1 673

1 756

51 - 55 år

2 768

2 905

56 - 60 år

3 199

3 359

61 - 65 år

4 223

4 433

66 - 70 år

6 950

7 295

* For dekning 24G dobles prisene. For dekning 36G tredobles prisene.
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Frivillig Gruppeliv
Dekning
Ufør 12 G medforsikret*

Alder

Pris per år 2021

Pris per år 2022

t.o.m. 30 år

1 226

1 288

31 - 35 år

1 387

1 456

36 - 40 år

1 704

1 788

41 - 45 år

2 867

3 010

46 - 50 år

5 331

5 596

51 - 55 år

6 212

6 520

56 - 60 år

9 146

9 601

* For dekning 24G dobles prisene. For dekning 36G tredobles prisene.

Kritisk Sykdom
Dekning
Per kr 200 000 i forsikringssum

Alder

Pris per år 2021

Pris per år 2022

t.o.m. 30 år

477

524

31 - 35 år

670

670

36 - 40 år

877

877

41 - 45 år

1 348

1 348

46 - 50 år

1 873

1 873

51 - 55 år

2 769

2 769

56 - 60 år

4 021

4 021

61 - 67 år

6 638

6 638

Ulykkesforsikring
Dekning

Pris per år 2021

Familie 60 G

Pris per år 2022
1 134

1 176

Barneforsikring
Dekning

Pris per år 2021

Med kritisk sykdom og uførekapital

Pris per år 2022
2 159

2 245

Tannhelseforsikring
Dekning

Pris per år 2021

Pris per år 2022

Sølv

993

1 013

Gull

2 115

2 157

Platina

2 882

2 939
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Innbo
Sone

Forsikringssum

Sone 1

Pris per år 2021

Pris per år 2021

kr 500 000

1 129

1 132

kr 1 000 000

1 607

1 610

kr 1 500 000

2 057

2 060

kr 2 000 000

2 495

2 498

kr 3 000 000

3 145

3 148

kr 500 000

963

966

Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand,

kr 1 000 000

1 200

1 203

Tromsø, Drammen, Asker, Bærum,

kr 1 500 000

1 495

1 498

Nordre Follo, Nesodden

kr 2 000 000

1 774

1 777

kr 3 000 000

2 366

2 369

kr 500 000

773

776

kr 1 000 000

995

999

kr 1 500 000

1 234

1 237

kr 2 000 000

1 542

1 545

kr 3 000 000

2 058

2 061

kr 300 000

703

703

Oslo

Sone 2

Sone 3
Resten av landet

Student

Reise
Dekning
Familie
Én person

Pris per år 2021

Pris per år 2022

1 046

1 049

951

954

Velger du å bli papirløs og motta faktura og forsikringsdokumenter fra oss elektronisk, betaler du kr 84 per år i administrasjonsomkostninger.
Ønsker du å få det tilsendt per post betaler du kr 168 per år. Du kan bli papirløs ved å følge anvisningen her:
https://www.radiografforsikring.no/omkostninger/

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.
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Nyheter og endringer 2022
Nedenfor finner du alle vilkårsendringer som gjelder for Norsk Radiografforbunds kollektive
medlemsforsikringer per 01.01.2022, uavhengig om du har forsikringene eller ikke.

Innboforsikring
Dekning for bekjempelse av skadeinsekter er forbedret. Nå dekkes utgifter til bekjempelse av alle
skadeinsekter og i tillegg bekjempelse av mus og rotter. Forsikringssummen er økt fra 100.000 kroner til
150.000 kroner.
For følgende ting er forsikringssummen økt fra 20.000 kroner til 40.000 kroner:
•
løst tilbehør til privat motorvogn
•
fritidsbåt til og med 15 fot, og båtmotor til og med 10 hk, kano og kajakk
•
varetilhenger og båttilhenger til person‐ og varebil
•
på eget privat boligs uteareal.
Ved tyveri og skadeverk er forsikringssum for barnevogn, sykkel, el‐sykkel, sykkeltilhenger og små elektriske
kjøretøy som befinner seg på annet sted er økt fra kr 30.000 til kr 40.000.
Erstatningsansvar for privateide droner ved privat bruk av dronen til hobby, sport eller rekreasjon er nå
omfattet i henhold til forskrift når dronen kategoriseres i åpen kategori i regelverket for droneflygning i Norge.

Barneforsikring
Økning av forsikringssummer






Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn økes fra inntil 650.000 til inntil 1.000.000 kroner
Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig økes fra inntil 200.000 til inntil 300.000 kroner
Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander økes fra 300.000 til 400.000 kroner
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom økes fra 450 kroner til 1.000 kroner
Uførekapital økes fra 750.000 til 900.000 kroner.

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander er utvidet til å omfatte 18 diagnoser.
Nye diagnoser er







Diabetes Mellitus type 1
Tverrsnittlammelser av ryggmarg
Godartede svulster i ryggmarg
Organtransplantasjon
Amputasjon
Alvorlig hjerneskade.
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Samordning av dekning Medisinsk invaliditet og Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander
Utbetaling ved «Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander» (pkt 12) går til fradrag i invaliditetserstatningen
(pkt 7) dersom sykdommen eller skaden medfører varig medisinsk invaliditet.

Ny dekning ‐ Mentale selvhjelpsprogrammer for barn over 16 år:
Barneforsikringen gir tilgang til digitale selvhjelpsproqrammer for barn over 16 år. Programmene kan hjelpe
ved blant annet bekymringer, stress, lav selvfølelse, perfeksjonisme og søvnproblemer. Hvis forsikrede ønsker
veiledning for å gjennomføre programmene, kan en sykepleier med erfaring fra kognitiv terapi gi ukentlig
oppfølging over telefon i 6 uker.

Forsikringene leveres av Tryg

Reiseforsikring
AIG – AH 500 Reiseforsikring av 01 01 2022
Det er en stor glede å meddele AIG presenterer oppdaterte vilkår for AIG reiseforsikring fra 01.01.2022.
I oppdateringen har vi gjort noen små endringer i form av ordlyd på dekninger slik at det ikke vil oppstå
misforståelser i hva forsikringen dekker. I tillegg til dette har vi gjort vår karantenedekning enda bedre.
Endringene har vi gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått fra våre kunder samt den spesielle
situasjonen vi har opplevd og opplever i 2021. I dette skrivet vil vi gå gjennom endringene som har blitt gjort.
For full oversikt, vennligst se fullstendige vilkår.

Nye vilkår for Reiseforsikring AH‐500 av 01 01 2022

Dekning

Ny dekningPer
person

Karantene i løpet av
tjenestereise

Kompensasjon pr dag i
karantene NOK 500 pr.
dag i inntil 14 dager

16.1

Karantene ved endt
tjenestereise

Inntil NOK 10.000

16.2
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Endringer i vilkåret:
Tekst som er markert i grønt er lagt til fra 01.01.2022.
Definisjoner:

2.16 (Nytt punkt)


Med arbeidstid/studietid men es også overtid på arbeidssted og selvstudie på studiested et etter
normal studietid
2.17 (Nytt punkt)

Når ektefelle er på tjen estereise, vil vedkommende ikke være omfattet av ferie/fritidsdekning
en.
2.18 (Nytt punkt)

Privat arrangement: Arrangement som er arrangert av sikrede. For eksempel
bryllup, barnedåp, bursdagsfeiring, konfirmasjon med mer.

Avbestilling
8.1


Forsikringen omfatter sikred es avbestillingsomkostninger i henhold til fastlagte bestemmelser gitt
av transportør, reisearrangør, forbrukerlov og lignende lovpålagt regelverk, herunder
forhåndsbetalte utgifter til transport, overnatting, utflukter og arrangementer. Hvis kostnadene
gjelder flere enn deg og dine medforsikrede, omfatter forsikringen kun din og dine
medforsikredes andel av kostnadene. Ved avbestilling av sikred es private arrangementer dekkes
dette med 10 000 NOK pr skadetilfelle.

8.2


Om det norske Utenriksdep artementet eller Folkeh elseinstituttet klart har frarådet innreise til
destinasjonen maksimalt syv døgn før planlagt innreise. Innenlan dsreiser inklusive Svalbard er
unntatt fra Utenriksdep artementets eller Folkeh elseinstituttets reiseråd.

Reisegods
10.3
Hva forsikringen ikke omfatter:
 Motorkjøretøy og campingvogner med tilbehør. Med tilbehør menes reservedeler, kjøretøyets
nøkler og fastmontert utstyr somfor eksempel musikkanleg g, mobiltelefon og ski
boks/bagasjeboks, samt kjøre utstyr til motorkjøretøy
Uhell punkt 10.2.8:
 Forsikringen gjelder for annen fysisk skade på personlige eiendeler enn de som er nevnt ovenfor
so skyldes en plutselig ytreårsak. Skad eårsaken må være kjent og kunne knyttes til et bestemt
skad etidspunkt. Det er en forutsetning at den skad ede
gjenstanden kan fremvises på forespørsel fra AIG. Dekningen gjelder ikke tapte gjenstander.
.
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Forsinkelse
11.1.2
Værforhold som forsinker det offentlige transportmiddelet sikrede skal benytte eller mekaniske‐/tekniske
årsaker som forsinker detoffentlige transportmiddelet sikrede reiser med, iht. pkt. 2.15.


Ekstremvær, trafikkuhell eller annen hendelse som fører til ekstraordinære trafikkforhold når
sikrede benytter kjøretøy sombuss, taxi og bil.

Karantene
(ny dekning)
16.1

Karantene i løpet av tjenestereise
Om sikrede blir diagnostisert i løpet av en tjenestereise med en smittsom infeksjonssykdom bekreftet av
lege på stedet, som gjør at sikrede ikke får mulighet til å gjennomføre planlagt returreise, vil Selskapet
utbetale NOK 500 pr. dag i inntil 14 dager.
Det gis ikke dekning om sikrede er innlagt på sykehus.
Hvis en sikret i løpet av en tjenestereise utenfor eget hjemland blir diagnostisert for første gang med en
spesifisert smittsom sykdom av lege, og som en konsekvens av at dette ikke kan komme hjem på den
påtenkte datoen, vil Selskapet betale sikrede NOK 500 per dag i inntil 14 dager. Utbetales fra dagen
etter den opprinnelige hjemkomstdatoen, til dagen for faktisk hjemkomst. Erstatningen blir ikke
utbetalt så lenge den sikrede er innlagt på sykehus. Hvis den sikrede blir innlagt på sykehus, utbetales det
dagpenger fra dagen etter at den sikrede forlot sykehuset til faktisk hjemkomst. Utbetalinger gjelder i
inntil 14 dager.
16.2

Karantene ved endt tjenestereise
Selskapet erstatter inntil NOK 10.000 pr. skadetilfelle som følge av karantene ved hjemkomst til
Norge/Norden dersom:

Utenriksdepartementet eller Folkehelseinstituttet eller tilsvarende myndigheter i andre lan) ikke
hadde utestedet noen frarådelse om innreise til destinasjonen som ville medføre karantene for
sikrede ved retur til hjemsted i Norden.

Det skjer endringer i reiseråd fra Utenriksdepartementet eller Folkehelseinstituttet eller tilsvarende
myndigheter i andre land, mens sikrede er på tjenestereise, og endringene vil medføre at den
sikrede blir satt i karantene i minimum 7 dager etter endt tjenestereise.

Forsikringene leveres av AIG
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