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Nyhet!
Medlems- 
forsikring

Det er mange som etterspør ekstra trygghet 
når det gjelder uforutsette hendelser som 
kan påvirke boutgiftene. Vi vet at det kan 
være vanskelig for personer med diabetes å 
opprette betalingsforsikring eller andre  
typer forsikringer som dekker boutgifter.

På grunn av dette har vi utviklet Diabetes- 
forbundets medlemsforsikring, en ny 
medlemsfordel som gir deg muligheten 
til å tegne Diabetesforbundets BliBoende-
forsikring.

BliBoende-forsikringen gir deg som medlem 
erstatning for boutgiftene dine dersom du 
blir sykemeldt på grunn av ulykke, dersom 
du blir arbeidsledig eller om du dør. 

Er du pensjonist utbetales erstatning ved 
dødsfall og ved sammenhengende sykehus- 
opphold på over 30 dager dersom du er den 
eneste som er registrert på boligen i  
Folkeregistret.

Til forskjell fra andre typer betalings-
forsikringer, er det ikke relevant for oss hvor 
du har lånene dine. Det eneste som er rele-
vant for oss, er at du er medlem av Diabetes- 
forbundet.

Nye medlemmer over 18 år tilbys denne  
forsikringen kostnadsfritt i to måneder.  
Deretter velger du om du vil beholde 
forsikringen. 
Ordinær pris for BliBoende-forsikring er:
• 199 kr/mnd for inntil kr 5 000 i erstatning  
 pr måned.
• 399kr/mnd for inntil kr 10 000 i   
 erstatning pr måned.

Premien er det samme for allerede eksister-
ende medlemmer, men uten to måneder 
friperiode. 

For å kvalifisere for BliBoende-forsikringen 
kreves følgende i tillegg til gyldig medlem-
skap i Diabetesforbundet (med tilegg av 
spesifisert medforsikret):
• Er bosatt i Norge og dekket gjennom   
 den norske Folketrygden.
• Har fylt 18 år, men ennå ikke 76 år. Du  
 kan ikke være eldre enn 70 år ved tilslut- 
 ning til gruppeavtalen.

Krav ved tilslutning til gruppeavtalen:
• Ansatt og arbeidsfør, 100% arbeidsdyk - 
 tig. Mottar ikke sykepenger eller annen  
 form for ytelse grunnet sykdom,
• eller selvstendig næringsdrivende og   
 100% arbeidsdyktig. Mottar ikke syke-  
 penger eller annen form for ytelse grunnet  
 sykdom,
• eller alders- eller førtidspensjonist.
• Du må være uvitende om kommende   
 oppsigelse eller andre fremtidige forhold  
 av betydning for denne forsikringen.

Kvalifiseringstiden er 60 dager ved nytegn- 
ing, det vil det tidspunktet forsikringen akti-
veres og når man kan melde skade.

Forsikringen er utviklet av Diabetes- 
forbundet i samarbeid med forsikringsfor-
midleren Försäkringsutveckling Sverige AB 
og forsikringsselskapet AmTrust. Forsikrin-
gen ble lansert 01.01.2016, og er eksklusiv 
for Diabetesforbundets medlemmer.


