Medlemsfordeler 2017
64 % av medlemmene i
YS-forbundene bruker
fordelene. Har du sjekket
hva du kan spare?
YS Innbo

Hva hvis en inntekt faller bort?

Gjensidige tilbyr en meget prisgunstig og god innboforsikring for
YS-medlemmer. Den er identisk med Gjensidiges beste
innboforsikring, Innbo Pluss, og har ID-tyverisikring inkludert.

De fleste får vesentlig mindre fra NAV enn de tror og trenger hvis de
dør, blir ufør eller mister jobben. Er du avhengig av inntekten din til
for eksempel å betjene gjeld, bør du derfor ha de tre forsikringene
nedenfor. Gjennom medlemskapet ditt får du disse svært rimelig.

Nyheter fra 1.1.2017

YS Livsforsikring – enkel å kjøpe på nett

1. Sykkeldekningen er økt fra 10 000 til 30 000 kroner
2. Sanering av veggedyr er inkludert
3. Knust mobilskjerm-forsikring er inkludert for hele familien
YS Innbo 2017 – pris i kroner per år
Forsikringssum

Distrikt 1

Distrikt 2

Distrikt 3

500 000

923

751

718

2 500 000

1 722

1 379

1 312

Forsikringen kan sikre de etterlatte en engangsutbetaling på inntil
2,7 millioner kroner, hvis du faller fra. Beløpet kan for eksempel
brukes til å nedbetale gjeld. Ektefelle/samboer kan kjøpe forsikringen
til samme pris, hvis du kjøper.
Selv om du allerede har en livsforsikring gjennom jobben, er det ikke
sikkert at den er stor nok til å dekke behovet ditt. Dessuten er den
knyttet til arbeidsforholdet.

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

YS Livsforsikring varer ut det året du fyller 70 år. Du kan velge mellom
12 G (i 2017 er det 1 110 912 kroner), eller dobbel dekning på 24 G
(i 2017 er det 2 221 824 kroner).

YS Hytteinnbo

Har du kjøpt YS Livsforsikring, kan du også kjøpe YS Livsforsikrings
Toppdekning som gir utbetaling ut det året du fyller 75 år. Denne er
på 6 G (i 2017 er det 555 456 kroner).

Nyheter fra 1.1.2017

1. Sykkeldekningen er økt fra 10 000 til 30 000 kroner
2. Sanering av veggedyr er inkludert
3. Forsikringssummen er økt fra 500 000 til 750 000 kroner
Prisen for YS Hytteinnbo er 468 kroner.

Samlerabatter på skadeforsikringer
Som medlem i et YS-forbund får du rabatt på dine private
skadeforsikringer: 16 % rabatt fra første forsikring og 20 % rabatt
ved tre eller flere forsikringer.
YS Innbo, YS Hytteinnbo, YS Familieulykkesforsikring, YS Livs
forsikring, Uføreforsikring Pluss og YS Inntektssikring – og øvrige
personforsikringer – teller med for å oppnå rabatt, men du får ikke
ytterligere rabatt på disse.

I tillegg kommer produktrabatter
I tillegg til samlerabatt på 16 eller 20 %, får du YS-rabatt på enkelte
skadeforsikringer, som hus- og reiseforsikring, alvorlig sykdoms
forsikring, og på Norges mest kjøpte bilforsikring. Er du under 30 år,
er produktrabatten på bilforsikringen hele 15 %.

Alle kombinasjonene krever godkjent helseerklæring, og
forsikringssummene trappes gradvis ned etter fylte 50 år.
YS Livsforsikring 2017 – pris i kroner pr år
Aldersinterval

Pris 12 G Pris 12+6 G

Pris 24 G Pris 24+6 G

18 – 35 år

318

477

636

795

36 – 40 år

560

841

1 120

1 401

41 – 45 år

899

1 349

1 798

2 248

46 – 50 år

1 373

2 059

2 746

3 432

51 – 55 år

1 756

2 634

3 512

4 390

56 – 60 år

2 097

3 145

4 194

5 242

61 – 65 år

2 204

3 306

4 408

5 510

66 – 70 år

2 765

4 148

5 530

6 913

0

2 622

0

2 622

71 – 75 år (for 6 G)

Se også baksiden

Uføreforsikring Pluss – til YS-pris
Enten du er forsørger eller alene, bør du ha en uføreforsikring.
Uføreforsikring Pluss kan gi månedlige utbetalinger ved
arbeidsuførhet og en engangsutbetaling ved varig uførhet.

Bankfordeler

Selv om du har forsikring gjennom jobben, er det ikke sikkert at den
er stor nok til å dekke behovet ditt. Den følger uansett
ansettelsesforholdet ditt.

YS sørger for at du til enhver tid har svært konkurranse
dyktige betingelser på lån og sparing i Gjensidige Bank.

YS Inntektssikring – ved arbeidsløshet og sykdom
YS Inntektssikring ved arbeidsløshet kan gi deg en månedlig
utbetaling på inntil 12 960 kroner i inntil 12 måneder mens du søker
etter ny jobb.
Forsikringen koster fra 92 kroner i måneden og kan kjøpes av deg
mellom 23-55 år som ikke kjenner til forestående nedbemanninger
hos arbeidsgiver. Arbeidsløshet som oppstår innen 180 dager fra
kjøp, dekkes ikke av forsikringen.
Du kan også velge YS Inntektssikring ved sykefravær. Den koster fra
218 kroner i måneden, og må også tegnes før du blir syk. Sykefravær
som oppstår innen 30 dager fra kjøp, dekkes ikke av forsikringen.

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 1.1.2017 tilsvarer 3 517 888 kroner. Prisen i 2017 er
bare 876 kroner for hele året. Du kan også velge halv sum, og da
koster YS Familieulykkesforsikring 494 kroner i året.

Få den pensjonstilværelsen du ønsker deg

YS får de beste bankvilkårene i Gjensidige Bank

Dette er dine medlemsfordeler:
• Sparekonto med fordel på renten
• Boliglån/Billån med rabatt på rente og ingen
etableringsgebyr
• Gratis bankkort til studenter
• Ingen gebyrer på de mest brukte dagligbanktjenestene

YS-betingelser på lån
Boliglån
Vi gir lån med pant i fast eiendom, det vil si egen bolig eller
borettslags- og aksjeleilighet. Velg fast- eller flytende rente,
eller en kombinasjon. Ønsker du å pusse opp eller bygge på
huset, kan du refinansiere ditt eksisterende boliglån.
Boliglån Ung og Førstehjemslån
Vi ønsker å bidra til en knallstart. Hos oss får ekstra bra rente
om du er under 34 år eller om du skal ha lån til din aller
første bolig. Vi godtar realkausjon, som betyr at foreldre
eller andre kan stille ekstra sikkerhet i deler av sin egen bolig.
Mellomfinansiering
Kjøper du før du selger har du kanskje behov for et høyere
lånebeløp frem til du selger din gamle bolig.
Mellomfinansiering er avdragsfritt i inntil 6 måneder.

Usikker på hva du får i pensjon? Lurer du på hvor mye arbeidsgiverne
dine har spart for deg og hvor mye du bør spare selv? Det er tre ting
som vil gi deg oversikt og kan sikre deg den pensjonstilværelsen du
ønsker deg.

Topplån

Sjekk hvor mye pensjon du får

Forbrukslån

Gå inn på norskpensjon.no for å sjekke hvor mye pensjon du har
opptjent til nå. Send oversikten til din egen e-postadresse slik at du
har den.

Lån inntil 500 000 kroner til hva du vil med et forbrukslån –
uten krav til sikkerhet i bolig, bil eller annen pant.

Samle pensjonen du har fra tidligere arbeidsgivere i
ett forsikringsselskap

Vi tilbyr inntil 100 % finansiering og inntil 10 års nedbetal
ingstid. Vi finansierer også bruktbil, MC eller campingvogn.

Har du oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgivere, lønner det seg å
samle avtalene på ett sted og slå de sammen. På denne måten får
du kun en administrasjonskostnad. Du får også bedre oversikt og
utbetaling fra ett selskap når den tid kommer. Samle pensjonen din
hos oss. Se gjensidige.no/fullmakt.

Spar litt ekstra til pensjon
Last ned Gjensidige sin app og velg pensjon. På 2 minutter får du
oversikt over pensjonsutbetalingen din fra 67 år. Samtidig kan du se
hvor mye du bør spare for å få den pensjonen du ønsker deg.
Som medlem i et YS-forbund hjelper rådgiverne våre deg med å
finne den beste løsningen for deg og din økonomi. Kontakt oss
gjerne på e-post PS@gjensidige.no.

Et topplån er den delen av boliglånet som er over 75 % av
boligens verdi. Hos oss får du ekstra god rente også på et
Topplån.

Billån

Trygg sparing – med ekstra god rente.
Du finner lett en sparetype som passer for deg og ditt
sparemål – enten du sparer til ferie, bolig, barnas fremtid
eller en buffer for uforutsette utgifter. Hva med å spare
uten at du merker det? Med SmåSpar overføres et valgt
beløp til din sparekonto hver gang du bruker bankkortet
ditt. Hos oss får du gode betingelser på:
•
•
•
•
•

Sparekonto
Høyrentekonto
Fastrenteinnskudd
BSU-konto
Barnekonto

Mobilbank
Med vår mobilbank kan du se saldo på alle dine konti og
enkelt overføre mellom egne konti uten å logge deg inn.
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Skal du betale en regning godkjenner du den enkelt med
en selvvalgt firesifret kode.
Ring 03100,
gå inn på
gjensidige.no/ys eller
besøk et Gjensidigekontor for fullstendig
informasjon og
rådgivning

