Medlemsfordeler
2016
Visste du at du kan finansiere
medlemskontingenten med det
du sparer på YS-forsikringene,
YS-rabattene og de ekstra gode
rentene hos banken?

Nytt produkt:
YS Hytteinnbo
Økte forsikringssummer
på YS Innbo
Nedsatt pris på
YS Dødsfallsforsikring
og YS Familieulykkes
forsikring

62 % av medlemmene
tar ikke feil!

Det er en glede å se at så mange som
62 % av medlemmene i YS-forbundene
har benyttet seg av medlemsfordelene
sine hos Gjensidige. Det er et tegn på
at det kan være lurt å sjekke om du
har noe å spare.

Ny medlemsfordel:
YS Hytteinnbo
YS Hytteinnbo tilsvarer YS Innbo
og koster bare 450 kroner for en
innbosum på 500 000 kroner.
Du har gjerne mer verdier på hytta
enn du tror. Mange hytter står uten
tilsyn store deler av året. Derfor gir
innboforsikring for hytte deg en ekstra
trygghet.

I år har vi spesielt mange nyheter du
bør gjøre deg kjent med, og Gjensidiges
rådgivere er klare til å hjelpe deg.

Jorunn Berland
YS-leder

Så mye kan du spare
Mange har spurt oss hva de kan spare
på bank- og forsikringsfordelene.
Det vil variere med bank- og forsikrings
behov, men flere tjener inn hele medlems
kontingenten på det de sparer på YSbetingelsene hos oss.

Kundeutbytte
i syv av åtte år
I 2015 fikk kundene våre
utbetalt 12,9 % av det
de hadde betalt for skade
forsikringene sine i 2014.

Ring 03100 eller besøk oss på nærmeste
Gjensidige-kontor, og se hvordan
medlemsfordelene slår ut for deg.
Du kan også lese mer på gjensidige.no/ys

Dette fortalte tre medlemmer oss i oktober 2015
Haldor Nilsen Mossing
Ambulansesjåfør og medlem i Ampy

«Jeg sparer 9261 kroner på
forsikringene mine og nesten 8000
kroner på lånet mitt ved å bruke
YS-avtalen.»

Tom Vidar Wågan
Ambulansesjåfør og medlem i Ampy

«Jeg sparer 6942 kroner på
forsikringene mine og over 8000
kroner på lånet mitt ved å bruke
YS-avtalen.»
Ole Jacob Fodnes
Brannmann og medlem i BTY

«Jeg sparer 5510 kroner på
forsikringene mine og over 10 000
kroner på lånet mitt ved å bruke
YS-avtalen i Gjensidige»

YS Innbo med økte forsikringssummer
til nesten uendret pris
Hele 86 000 YS-medlemmer har
allerede kjøpt YS Innbo, som er en
av markedets aller rimeligste
innboforsikringer.
Forsikringen bygger på Gjensidiges
beste innboforsikring Innbo Pluss,
og har blant annet ID-tyverisikring
og uhellskadeforsikring inkludert.
Prisen er nesten lik fjorårets, mens
de to valgfrie forsikringssummene
er økt til 500 000 og 2,5 millioner
kroner. Samtidig er forsikrings
summen for sykkel økt fra 5000 til
10 000 kroner.

Pris per år 2016 YS Innbo
Pris for
forsikringssum
500 000
Distrikt
kroner

Pris for
forsikringssum
2 500 000
kroner

1

774

1 570

2

602

1 227

3

569

1 160

Distrikt 1: Oslo. Distrikt 2: Asker, Bærum,Ski, Oppegård,
Nesodden, Lørenskog, Skedsmo, Drammen, Kristiansand,
Bergen, Stavanger, Tromsø, Trondheim.
Distrikt 3: Landet for øvrig.

Alle bør ha en
uføreforsikring
Alle bør ha en uføreforsikring. Uføre
utbetalingene fra NAV kan utgjøre så
lite som halvparten av den opprinnelige
inntekten, hvis du skulle bli ufør. I verste
fall kan dette bety at du må flytte fra
hjemmet ditt, fordi det blir for dyrt å bo der.
Som YS-medlem får du 10 % rabatt
på Gjensidiges Uføre Pluss-forsikring.

YS Dødsfallsforsikring til ny, lavere pris
Alle som er forsørgere bør ha en
dødsfallsforsikring. Den kan sikre de
etterlatte en engangsutbetaling på
inntil 2,7 millioner kroner, som for
eksempel kan brukes til å nedbetale
gjeld. På den måten kan familien
beholde boligen når en inntekt
forsvinner. Ektefellen eller samboeren
din kan kjøpe forsikringen til samme
pris, forutsatt at du kjøper også.
Selv om du allerede har en dødsfalls
forsikring gjennom jobben, er det ikke
sikkert at den er stor nok til å dekke
behovet ditt. Om den gjør det, er den
likevel knyttet til arbeidsforholdet.
Det er derfor mange gode grunner
til å kjøpe YS Dødsfallsforsikring.

Pris per år 2016
YS Dødsfallsforsikring
Aldersintervall

Pris for 12 G

Pris for 6 G

18 – 35 år

323

182

36 – 40 år

571

311

41 – 45 år

917

494

46 – 50 år

1 401

749

51 – 55 år

1 794

956

56 – 60 år

2 142

1 139

61 – 65 år

2 252

1 196

66 – 70 år

2 825

1 499

71 – 75 år

2 679

G er folketrygdens grunnbeløp, som per 1.1.2016 er 90 068 kroner. Du kan velge mellom følgende
kombinasjoner: 12 G = 1 080 816 kroner. 12 + 6 G = 1 621 224 kroner, 12 + 12 G = 2 161 632 kroner,
12 + 12 + 6 G = 2 702 040 kroner. Velger du 12 eller 24 G, opphører forsikringen senest ved utgangen av det
forsikringsåret medlemmet fyller 70 år. Dekningen på 6 G er en toppdekning, som forutsetter at du har
valgt 12 eller 24 G først. Denne forsikringen opphører senest ved utgangen av det forsikringsåret
medlemmet fyller 75 år. Alle kombinasjonene krever godkjent helseerklæring, og forsikringssummen
trappes gradvis ned etter fylte 50 år.

YS Familieulykkesforsikring
– samme pris – høyere forsikringssum
YS Familieulykkesforsikring kan gi
utbetaling hvis du eller noen i din
husstand blir rammet av ulykke som
fører til varig medisinsk invaliditet.

på beløpet avhenger av invaliditets
grad og familiesammensetning på
skadetidspunktet, og er på maksimalt
3 442 584 kroner.

NB! Beløpet får du utbetalt uavhengig
av om du blir arbeidsufør eller ikke, og
kan for eksempel brukes til å nedbetale
gjeld, bygge om huset eller til å tilpasse
hverdagen på andre måter. Størrelsen

Prisen i 2016 er bare 922 kroner for
hele året. Du kan også velge halv
sum, og da koster YS Familieulykkes
forsikring 520 kroner i året.

YS Rabattavtale for private skadeforsikringer
Som medlem i et YS-forbund får du
medlemsrabatter på de private
skadeforsikringene dine når du samler
flere forsikringer:

•

16 % rabatt fra første
forsikring

•

20 % rabatt ved tre eller flere
forsikringer

Fastprisede forsikringer – YS Hytteinnbo,
YS Innbo, YS Familieulykkesforsikring
og YS Dødsfallsforsikringer, og alle
øvrige personforsikringer – teller med
for å oppnå maksimal rabatt, men
det gis ikke ytterligere rabatt på disse
forsikringene.

Andre rabattmuligheter
•

Du får ekstra YS-rabatt utover
samlerabatten på enkelte skadeforsikringer, som bil-, hus- og
reiseforsikring.

•

Kjøper du forsikringene på nettet,
får du nettrabatt i tillegg.

•

Iverksetter du skadeforebyggende
tiltak, kan du oppnå sikkerhets
rabatter utover de øvrige rabattene.

Husk at du som medlem i et
YS-forbund, også får 10 % rabatt
på alle produktene i sikkerhets
butikken.no. Benytt rabattkode
GBFys1 i kupongfeltet i handle
kurven for å få din rabatt.

YS får Gjensidige Banks beste betingelser
Gode medlemspriser på boliglånet er
sentralt og viktig, men hos Gjensidige
Bank skal hele familien ivaretas
gjennom smarte løsninger og
tjenester fra barn til voksen.

Rentebetingelsene vi tilbyr deg som
medlem, er blant de aller beste i
landet. Samtidig er vi også stolte av
å vinne SeeYou’s kundesenterpris for
2015. Hos oss blir du godt mottatt.

Stadig flere medlemmer velger oss
som hovedbank. Vi er blant bankene i
landet som har vokst mest, har i dag
over 120 000 kunder.

Det skal være enkelt å bruke banken.
Derfor finner du en modernisert
nettbank, tilpasset ulike flater og en
Mobilbanken som jevnlig oppdateres
med ny funksjonalitet. Med Mobil
banken er du alltid tilgjengelig og du
kan til og med velge å se saldo uten
å logge inn.

Pensjon og Sparing med
YS-fordeler
De fleste av oss må bidra med egen sparing
for å kunne leve slik vi ønsker som
pensjonister.
Et godt tips for å få god oversikt og lavere
kostnader, er å samle pensjonsavtalene
dine fra tidligere arbeidsgivere i ett
pensjonsselskap. Pensjonen din vokser
gjennom avkastning, og du kan være med
å påvirke denne ved valg av risikoprofil.
Som YS-medlem får du gode fordeler på
Pensjon og Sparing, og rådgiverne våre
hjelper deg med å finne den beste løsningen
for deg og din økonomi.
Kontakt oss på PS@gjensidige.no.
Du kan også lese mer om medlems
fordelene dine på gjensidige.no/ys

Som medlem i et YS-forbund,
får du spesielt gode
betingelser på forsikring, bank
og sparing hos Gjensidige.
Ring oss eller les mer på
gjensidige.no/ys

Ring oss på
03100

I 2016 feirer vi
200 års historie

