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BRA VAL!

PRO Försäkringar
I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och
speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem
kan teckna. De är skräddarsydda efter dina särskilda behov
och förutsättningar, så att du inte betalar i onödan för delar
du faktiskt inte behöver. Det är försäkringar som passar just
PRO-medlemmar.
Genom PRO Försäkringar kan du som medlem teckna fyra
olika försäkringar. De erbjuds i samarbete med olika försäkringsbolag och går under den gemensamma beteckningen
PRO Försäkringar.
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VÄLKOMMEN
FORTSÄTT UPPTÄCKA, UTVECKLAS OCH UPPLEVA.
Vi vill att den här broschyren* ska göra det enklare för dig att välja
och se fördelarna med PRO Försäkringar. Sitt gärna ner och ta dig tid
att läsa den ordentligt. För med rätt försäkringar, till rätt pris, kan du
koncentrera dig på det roliga i livet.
*Den här broschyren är endast en övergripande information om de försäkringar som PRO
Försäkringar erbjuder. Förköps- och villkorsinformation finns tillgänglig på pro.se/forsakringar
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PRO Hemförsäkring
I SAMARBETE MED TRYGG-HANSA
Vi på PRO har tagit fram en hemförsäkring som
är anpassad till de önskemål och behov som våra
medlemmar har framfört.

SPECIELLA FÖRDELAR FÖR DIG SOM HAR
PRO HEMFÖRSÄKRING.
Ersättning vid stöld ur din bostad, även för egendom som stjäls
av hemtjänst eller av personal på äldreboende/serviceboende som
har lov att vara i din bostad. Maximal ersättning är 50 000 kr.
Drulleförsäkring – lämnar ersättning om något plötsligt och
oförutsett händer med dina ägodelar, till exempel fickstöld eller
om du själv råkar ha sönder något.
Låg självrisk – grundsjälvrisken är 1 200 kr.
Råkar du ut för rån, överfall eller väskryckning får du ersättning
utan självrisk!
Reseförsäkring under de 45 första dagarna. Läs mer på nästa sida.
Krisförsäkring – 10 psykologbehandlingar utan självrisk.
Värde på lös egendom – om du inte valt ett annat belopp, så är din
egendom försäkrad upp till 1 miljon kr. Det innebär en säkerhet för
dig, då du normalt inte behöver höja ditt försäkringsbelopp om du
köper nya saker.
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Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar,
både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som
du hyr eller lånar. Du får också ett personligt skydd som
kan hjälpa dig om du exempelvis blir sjuk på resan,
hamnar i rättstvist eller krävs på skadestånd om du råkar
skada någon person eller någon annans egendom. Äger
du en villa behöver du även en försäkring som skyddar ditt
hus och din trädgård om du skulle behöva återuppföra eller
reparera om den skulle skadas. I villaförsäkringen ingår
skydd för skadedjur. Och har du fritidshus, kan du även
försäkra det.

Reseskydd ingår i PRO Hemförsäkring
Reseskyddet är brett och gäller under ett år för alla era
resor under de 45 första dagarna. Skyddet gäller vid
akut sjukdom eller olycksfall vid utlandsresa och ger
ersättning för sjukvårdskostnader och medicin, akuta
tandbesvär, merkostnader för mat och logi (ordinerad
av läkare) samt resekostnader till och från sjukhus.
Skulle sjukdomen eller olycksfallet innebära att du
tvingas till en tidigare hemresa, omfattas även den kost
naden. Hemtransport sker vid dödsfall. Andra exempel
på ersättningar är outnyttjad resekostnad vid ordinerad
vila på orten samt merkostnader för hemresa om nära
anhörig blivit allvarligt sjuk.
Avbeställningsskydd ingår inte. Om du reser ofta
kan vi rekomendera dig att teckna tilläggsförsäkringen
Utökad reseförsäkring, i den ingår bland annat avbeställ
ningsskydd, se faktaruta på sida 10.
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Vad kostar PRO Hemförsäkring?
Vill du veta vad försäkringspremien är för din bostad?
Kontakta då PRO Försäkringars kundtjänst på
060-740 24 90 så får du prisuppgift för just ditt boende.
Premien varierar beroende på dina boendeförhållanden.

Tilläggsförsäkring Utökad reseförsäkring
Vid behov finns det möjlighet att teckna tilläggs
försäkringar till PRO Hemförsäkring, se exempel
i faktaruta till höger.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för PRO Hemförsäkring är
Trygg-Hansa Försäkring filial, org.nr. 516404-4405.

PRO Försäkringar Kundtjänst
Har du ytterligare frågor, se vanliga frågor, förköps
information, faktablad eller försäkringsvillkor på
pro.se/forsakringar. Du kan även ringa 060-740 24 90.
Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners sköter
administration och kundtjänst för PRO Försäkringar.

P R O H E M F Ö R S Ä K RI N G 11

UTÖKAD RESEFÖRSÄKRING.
Denna tilläggsförsäkring är tänkt för personer eller hushåll
som reser ofta och ger extra skydd på resor som varar upp till
45 dagar/resa.
Avbeställningsskydd för bokad resa och boende.
Självriskeliminering – ingen självrisk dras för skador som
ersätts av Reseskyddet.
Ersättningsresa för alla som omfattas av hemförsäkringen, om du
under mer än halva restiden blir inlagd på sjukhus eller ordineras
vila inomhus.
Förhöjd ersättning för personliga tillhörigheter.
Ersättning vid försening gäller om du eller ditt bagage kommer
mer än 6 timmar senare än planerat till resmålet.
Kontakta PRO Försäkringars kundtjänst för prisuppgift.
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PRO SparLiv
I SAMARBETE MED FÖRENADE LIV,
SWEDBANK OCH SPARBANKERNA
Söker du en trygg och säker men ändå flexibel liv
försäkring som tillfaller dina efterlevande och är du
yngre än 75 år? Då är PRO SparLiv det du söker. PRO
SparLiv är en unik kombination av en livförsäkring och
ett tryggt banksparande. Försäkringsbeloppet i livför
säkringen och sparandet utgör tillsammans en summa
som vi kallar ”förväntat målbelopp”, se följande sidor.

Den största fördelen
Det fina med PRO SparLiv är att större delen av månads
premien för PRO SparLiv (drygt 62 %) är ett sparande.
Och sparandet är ditt. Även om det, tillsammans med
försäkringsbeloppet, är ”öronmärkta” för dina efter
levande, har du alltid tillgång till ditt sparande. Om du
till exempel skulle vilja säga upp försäkringen, har du
kvar ditt sparande inklusive ränta.
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Tryggt sparande
Månadssparandet sker på ett speciellt sparkonto, PRO
Maxkonto. Kontot har en bra sparränta och finns endast
hos Swedbank och de fristående sparbankerna. Spar
räntan på PRO Maxkonto är rörlig och kan förändras
över tid. Den beräknas enligt reporäntan med ett påslag
på 0,75 procentenheter. Du öppnar själv ditt eget PRO
Maxkonto. Och om du redan är kund i Swedbank kan
du göra det per telefon.

Förtida uttag av sparande
Även om sparandet är för dina efterlevande, så kan du
när som helst göra uttag i förtid utan kostnad. Du kan
även, vid behov, ta ut en del eller hela ditt sparande. Men
om du gör det, tänk på att ditt målbelopp påverkas och
blir lägre. Livförsäkringen kompenserar inte ditt uttag.

Så här fungerar PRO SparLiv
Du måste vara medlem i PRO för att teckna en försäkring
och det finns ingen nedre åldersgräns. Försäkringen
gäller fram till den dag du fyller 85 år, då den upphör.
Ditt förväntade målbelopp är kopplat till din ålder
(år och månad), den dag du startar PRO SparLiv och hur
många månader (månadssparande) det är kvar till din
85-årsdag. Det slutliga målbeloppet styrs också av den
sparränta som har samlats på kontot när försäkringen
upphör vid 85 års ålder. Den verkliga sparräntan är
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rörlig och beräknas enligt reporäntan + ett påslag på
0,75 procentenheter. Räntan kan vara högre eller lägre än
prognosen. Sparräntan på PRO-Maxkonto är rörlig. Om
räntan sänks, sänks även ditt målbelopp och motsvarande
gäller att om räntan höjs, höjs målbeloppet.
Exemplen på förväntade målbelopp nedan är beräknade
med en sparränta på 0,40 %
DIN ÅLDER (vid tecknandet)

DITT MÅLBELOPP (vid 85 år)

65 år 6 mån

36 000 kr

66 år 0 mån

35 100 kr

67 år 6 mån

32 200 kr

68 år 0 mån

31 300 kr

69 år 6 mån

28 500 kr

70 år 0 mån

27 500 kr

71 år 6 mån

24 700 kr

72 år 0 mån

23 800 kr

73 år 6 mån

21 000 kr

74 år 0 mån

20 100 kr
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Förhållandet mellan försäkringsbeloppet och sparandet
förändras över tid, men de båda balanserar varandra hela
tiden mot ditt förväntade målbelopp. Försäkringsbeloppet
sänks månadsvis i takt med din stigande ålder, men detta
kompenseras av att ditt månadssparande växer. Det
slutliga målbeloppet som finns kvar på kontot när för
säkringen upphör vid 85 års ålder uppgår till det totala
sparbeloppet inklusive sparränta.

På din 85-årsdag
När du fyller 85 år avslutas livförsäkringen, men då har du
ditt sparande inklusive ränta kvar på ditt PRO Maxkonto.
Har du inte gjort några förtida uttag, motsvarar saldot på
kontot ditt totala sparande under försäkringstiden inklusive
sparränta. Om du vill, kan du låta beloppet fortsätta växa
med ränta på kontot.
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Vid eventuellt dödsfall före 85 års ålder
Avlider du före 85 års ålder, utbetalas ersättning från
livförsäkringen till ditt PRO Maxkonto. Saldot på ditt PRO
Maxkonto kommer då att bestå av försäkringsersättning
och sparande (inklusive ränta) eller endast försäkringser
sättning om du gjort förtida uttag. Saldot
på ditt PRO Maxkonto tillfaller ditt dödsbo.
Skulle du avlida, till exempel två år efter att du tecknade
PRO SparLiv, består saldot till största delen av ersättning
från livförsäkringen och en mindre del av ditt sparande.
Om du skulle avlida vid 82 års ålder är fördelningen i
saldot det omvända. Se fler exempel i tabellen nedan.
Alla beskrivna antaganden gäller om du inte gör förtida
uttag från sparandet.
UTBETALAS:
TOTALT FRÅN
INTRÄDES ÅLDER VID FRÅN
FRÅN
ÅLDER
DÖDSFALL FÖRSÄKRING SPARANDE SPARLIV
65 år

68 år

37 725 kr

5 575 kr

43 300 kr

67 år

84 år

4 125 kr

31 500 kr

35 625 kr

69 år

74 år

25 125 kr

9 216 kr

34 341 kr

71 år

80 år

12 525 kr

16 561 kr

29 086 kr

73 år

79 år

14 625 kr

11 045 kr

25 670 kr

*) Prognosen för sparräntan för PRO Maxkonto i exemplen ovan är konstant 0,40 %
(brutto) per år. Den verkliga sparräntan är rörlig och beräknas enligt reporäntan +
ett påslag. Räntan kan vara högre eller lägre än prognosen. Aktuell ränta redovisas
löpande på pro.se/forsakringar.
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Övrigt om livförsäkringen
Du behöver inte lämna någon hälsoprövning för att teckna
försäkringen. Men om du inom ett år avlider till följd
av skada, sjukdom eller handikapp som visat symptom
före tecknande av försäkringen lämnas ingen ersättning.
Skulle du avlida av en annan orsak inom ett år, lämnas
full ersättning. Efter ett år gäller ingen symptomklausul
oavsett dödsorsak. Livförsäkringen gäller om du avlider
utomlands oavsett hur länge vistelsen varat.

Månadspremie och betalningsalternativ
Oavsett din ålder kostar PRO SparLiv detsamma, 239 kr/
månad. Premien inbetalas i sin helhet. Därefter överförs
150 kr av inbetalningen till ditt PRO Maxkonto. Över
föringen av detta månadssparande sköts automatiskt,
du behöver inte göra något.
Månadspremien betalar du via autogiro (månadsvis)
eller faktura (hel-/halvår- eller kvartalsvis). Extra insätt
ningar till PRO Maxkonto utöver månadssparandet är inte
möjligt.

P R O S PA RL I V 19

Teckna PRO SparLiv
Teckna försäkringen genom att först besöka ett Swedbank-/
sparbankskontor och öppna ditt eget PRO Maxkonto. Där
efter fyller du i ansökan längst bak i denna folder, skriver
under och postar. Ansökan finns också på
pro.se/forsakringar tillsammans med all den senaste
försäkringsinformationen.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för PRO SparLiv är Förenade Liv
Gruppförsäkring AB, org.nr. 516401-6569.

PRO Försäkringar Kundtjänst
Har du ytterligare frågor, se vanliga frågor, förköps
information, faktablad eller försäkringsvillkor på
pro.se/forsakringar. Du kan även ringa 060-740 24 90.
Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners sköter
administration och kundtjänst för PRO Försäkringar.
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Bankerbjudande för
PRO-medlemmar
I SAMARBETE MED SWEDBANK OCH SPARBANKERNA
PRO-medlemmar som öppnar PRO Maxkonto har även
möjlighet att bli nyckelkund i Swedbank/Sparbankerna.
Erbjudandet innebär att de tre första månaderna som
nyckelkund är kostnadsfria.
Som nyckelkund ingår alla banktjänster för att sköta
och ha koll på din privatekonomi.
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NYCKELKUND*
DET HÄR INGÅR I ERBJUDANDET:
Telefonbanken med personlig service.
Internetbanken med betalningstjänst.
Mobilbanken.
Privatkonto med bankkort (Mastercard).
Betal- och kreditkort (Mastercard).
E-kort för säker handel på internet.
Mobilt BankID.
Swish, skicka pengar till privatpersoner och företag
med din mobiltelefon.
Ladda kontantkort mobil.
Nyhetsbrev om privatekonomi.
Fri värdering och värdebevakare med hjälp av Fastighetsbyrån.
Pris för erbjudandet är 39 kr/månad.

TILLVAL:
Girobetalning (önskar du detta tillval tillkommer en årskostnad
på 195 kr/år).
* Innehållet i nyckelkundserbjudandet kan komma att ändras över tid.
Berörda kunder kommer att i god tid informeras om aktuella förändringar och när de införs.
Kontakta ditt lokala Swedbank-/sparbankskontor för mer information.
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PRO
Olycksfallsförsäkring
I SAMARBETE MED FÖRENADE LIV
När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet,
ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från
arbetsgivare och fack upphör och gäller i regel inte
efter 65 års ålder.
Men behovet av försäkringar upphör inte bara för att
man blir pensionär. Snarare tvärtom. All tid är fritid
och många har ett mer aktivt liv som pensionär än som
yrkesverksam.
Tyvärr inträffar det händelser som kan förändra livet
från den ena dagen till den andra. Därför är en olycks
fallsförsäkring bra att ha.
PRO Olycksfallsförsäkring ger ett bra skydd dygnet
runt om olyckan skulle vara framme. Dessutom kan du
behålla den livet ut utan att försäkringsbeloppen sänks
när du blir äldre.

Ny PRO-medlem?
Funderar du på att bli medlem eller har du nyligen blivit
PRO:are (inom de senaste tre månaderna) och nytecknar
olycksfallsförsäkringen, är de första tre månaderna kost
nadsfria. Därefter kostar den 21 kr/månad.
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Vad PRO Olycksfallsförsäkring gäller för
Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet samt kost
nader som inte täcks av samhället, till exempel rehabi
litering, läke-, rese-, tandskade- och merkostnader som
uppkommit till följd av ett olycksfall. Ersättning lämnas
inte för privatvård.
Medicinsk invaliditet är den bestående nedsättningen
av funktionsförmågan som du kan drabbas av till följd av
ett olycksfall.

DETTA RÄKNAS SOM OLYCKSFALL
Olycksfall är en kroppsskada som uppkommit genom en
oförutsedd, plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknas
även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld samt
kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och
fästingbett.
I PRO Olycksfallsförsäkring ingår även ett krismoment
om du skulle drabbas av en traumatisk händelse (till
exempel ett olycksfall) och en läkare föreskriver psykolog
behandling för detta.

Försäkringar från arbetsgivare och fack upphör och gäller i regel
inte efter 65 års ålder. Detta kan variera, kontrollera med ditt eget
fackförbund och arbetsgivare.
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Det här ingår i olycksfallsförsäkringen
FÖRSÄKRINGSMOMENT

FÖRSÄKRINGSBELOPP, PBB FÖRSÄKRINGS
BELOPP KR (2016)

Medicinsk invaliditet

4 prisbasbelopp

Merkostnader*
Rehabilitering
Vanprydande ärr
Sjukhusersättning
Läke-, rese- &
tandskadekostnader
Krisförsäkring

3,6 prisbasbelopp
159 480 kr
1 prisbasbelopp
44 300 kr
Ersättning lämnas enligt tabell
Sjukhusvistelse > 7 dagar ersätts med 50 kr/dag
Nödvändiga och skäliga kostnader

177 200 kr

10 psykologbehandlingstillfällen i Sverige

* Om du till exempel måste anlita hjälp för att utföra en syssla du normalt gör, städning,
etcetera. Innehåller även ersättning om du i samband med olycksfallet skadar personliga
tillhörigheter, som kläder, glasögon, med mera.

Exempel på ersättning
Du råkar ut för en halkolycka. Du ådrar dig en skada som
kräver operation. I samband med olyckan skadas dina
glasögon. Trots rehabilitering efter olyckan blir du inte
återställd. Du har fått en bestående nedsatt funktions
förmåga, medicinsk invaliditet, som bedöms till 7 %. Er
sättning beräknas enligt följande. Försäkringsbelopp 2016:
4 pbb x 44 300 kr = 177 200 kr. Den medicinska invalidi
tetsgraden ersätts med 7 % x 177 200 kr = 12 404 kr. Rehabi
literingskostnader 8 000 kr, läke- och resekostnader enligt
kvitto 1 200 kr samt glasögon enligt kvitto 6 300 kr. Total
ersättning från försäkringen är 27 904 kr.
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Om du reser utomlands
PRO Olycksfallsförsäkring gäller inom Norden. Utanför
Norden gäller Olycksfallsförsäkring i 12 månader men
med vissa begränsningar gällande ersättning enligt
försäkringsvillkoret. Det är därför viktigt att ha en bra
reseförsäkring via hemförsäkringen eller på annat sätt då
olycksfallsförsäkringen endast gäller vid olycksfallskada
och inte vid sjukdom.
Vistelse utanför Norden anses inte avbruten genom
tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård,
affärer, semester eller dylikt. Vistelse utanför Norden
anses avbruten först när den försäkrade återvänder till
Norden med avsikt att bosätta sig där.

Fler fördelar med PRO Olycksfallsförsäkring
Du kan teckna PRO Olycksfallsförsäkring
oavsett ålder.
Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration.
Försäkringsersättningen är skattefri.
Ingen självrisk på försäkringsersättningen.
Försäkringen är värdesäkrad, vilket innebär att
försäkringsbeloppet och andra ersättningsbelopp
är knutna till prisbasbeloppet och följer inflationen.
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Månadspremie och betalningsalternativ
Premien för PRO Olycksfallsförsäkring är densamma,
21 kr/månad, oavsett ålder. Det enklaste sättet att betala
premien är via autogiro. Du kan även välja faktura
(helår-, halvår- eller kvartalsbetalning).

Teckna PRO Olycksfallsförsäkring
Teckna försäkringen genom att fylla i, skriva under och
posta ansökan längst bak i den här broschyren. Glöm inte
att kryssa i hur du vill betala. Ansökan finns också på
pro.se/forsakringar tillsammans med all den senaste
försäkringsinformationen.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för PRO Olycksfallsförsäkring är
Förenade Liv Gruppförsäkring AB, org.nr. 516401-6569.

PRO Försäkringar Kundtjänst
Har du ytterligare frågor, se vanliga frågor, förköps
information, faktablad eller försäkringsvillkor på
pro.se/forsakringar. Du kan även ringa 060-740 24 90.
Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners sköter
administration och kundtjänst för PRO Försäkringar.
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PRO Husdjursförsäkring
– I SAMARBETE MED SVELAND DJURFÖRSÄKRINGAR.
Sedan den 1 januari 2014 kan PRO:s medlemmar teckna
PRO Husdjursförsäkring för sina sällskapdjur. PRO
Försäkringar presenterar en rad starka försäkringar som
ger dig och din hund eller katt ett tryggt skydd.

Flera fördelar värda att poängteras
Skadebonus – 10 % rabatt direkt på premien för
veterinärvård (motsvarar 2 skadefria år). Gäller för
alla hundförsäkringar vid nyteckning av försäkring,
dock inte Hundolycksfall.
Premierabatter för valpar, unghundar och kattungar.
125 dagars behandlingsperiod – du betalar den fasta
självrisken en gång inom den här perioden. Därefter
betalar du endast rörlig självrisk för alla veterinär
besök under perioden.
Ersättningen för veterinärvård är lika stor oavsett
hundens ålder.
Ovan är bara några av flera starka argument för att välja
PRO Husdjursförsäkring. Här nedan följer ännu fler.

Hundförsäkringar
VALPAR (TECKNAS INNAN 4 MÅNADERS ÅLDER)
Upp till 40 % lägre premie jämfört med ordinarie premie
för vuxen hund, exklusive skadebonus.
40 000 kr i veterinärvårdsersättning.
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1 600 kr eller 2 500 kr i valbar fast självrisk och en
valbar rörlig självrisk på 15 eller 25 %.
Livvärde utifrån inköpspris.
UNGHUND (TECKNAS MELLAN 4 MÅNADER OCH 16 MÅNADERS ÅLDER)
20 % lägre premie jämfört med ordinarie premie för vuxen
hund, exklusive skadebonus.
40 000 kr i veterinärvårdsersättning.
1 600 kr eller 2 500 kr i valbar fast självrisk och en
valbar rörlig självrisk på 15 eller 25 %.
Livvärde utifrån inköpspris.
HUND, VUXEN (TECKNAS MELLAN 16 MÅNADER–7 ÅR)
20 000 eller 40 000 kr i veterinärvårdsersättning.
1 600 kr eller 2 500 kr i valbar fast självrisk och en
valbar rörlig självrisk på 15 eller 25 %.
Livvärde utifrån gällande marknadsvärde.
SPECIELLT FÖR PRO:
PERSONOLYCKSFALL ”HOUND” INGÅR UTAN KOSTNAD
”Hound” är ett moment som gäller för olycksfallsskador
där hunden orsakar olycksfall på hundens ägare, familjemedlemmar som är mantalsskrivna på samma adress
och/eller personer över 18 år som tillfälligt passar hun
den. Värdet på detta extra skydd är 99 kr/år.
HUNDFÖRSÄKRING MED MINDRE OMFATTNING – HUNDOLYCKSFALL
Denna försäkring är begränsad till att skydda hunden
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endast vid olycksfall. Därför har den också en starkt
reducerad premie. Kontakta PRO Försäkringar kundtjänst
för aktuell premie.
20 000 kr i veterinärvårdsersättning.
1 600 kr i fast självrisk och en rörlig självrisk på 25 %.
Tillval: fast livförsäkringsvärde 4 000 kr. Kan tecknas
innan hunden fyller 12 år.

Kattförsäkringar
KATTUNGE (TECKNAS INNAN 5 MÅNADERS ÅLDER)
Upp till 40 % lägre premie jämfört med ordinarie premie
för vuxen katt, exklusive skadebonus.
40 000 kr i veterinärvårdsersättning.
1 600 kr i fast självrisk och en valbar rörlig självrisk
på 15 eller 25 %.
Livvärde utifrån inköpspris.
KATT, VUXEN (TECKNAS MELLAN 5 MÅNADER–7 ÅR)
20 000 eller 40 000 kr i veterinärvårdsersättning.
1 600 eller 2 200 kr i fast självrisk och en valbar rörlig
självrisk på 15 eller 25 %.
Livvärde utifrån gällande marknadsvärde.

Tilläggsförsäkringar
MEDICINFÖRSÄKRING
Ersätter receptbelagda läkemedel med upp till 3 000 kr/
försäkringsår.

3 2 P R O H U S D J U R S F Ö R S Ä K RI N G

REHABILITERINGSFÖRSÄKRING
Lämnar ersättning för rehabiliteringsbehandling som
veterinär ordinerat/remitterat till, med upp till 3 000 kr/
försäkringsår.

Delbetalning av premier och eventuell självrisk
Om du vill kan du välja månadsbetalning av försäkrings
premien, utan extra kostnad.
Om en eventuell skada skulle uppstå på försäkrat
husdjur, har du möjlighet att utan extra kostnad dela upp
självrisken i tre lika stora månadsbetalningar.

Vad kostar PRO Husdjursförsäkring?
Vill du veta vad försäkringspremien är för ditt sällskaps
djur, kontakta PRO Försäkringar Kundtjänst på
060-740 24 90, så lämnar de prisuppgift. Premien varierar
beroende på ditt husdjurs ras, ålder, kön och bostadsort.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för PRO Husdjursförsäkring är Sveland
Djurförsäkringar, Ömsesidigt, org.nr. 545000-7165.

PRO Försäkringar Kundtjänst
Har du ytterligare frågor, se vanliga frågor, förköps
information, faktablad eller försäkringsvillkor på
pro.se/forsakringar. Du kan även ringa 060-740 24 90.
Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners sköter
administration och kundtjänst för PRO Försäkringar.
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Information om
Söderberg & Partners
PRO samarbetar med Söderberg & Partners Insurance
Consulting AB (organisationsnummer 556707-7648)
för administration och upphandling av prisvärda
försäkringsprodukter för PRO-medlemmar. Kontakt
uppgifter: Box 7785, 103 96 Stockholm, 08-451 50 00,
info@soderbergpartners.se, soderbergpartners.se.
Ansvariga förmedlare är Tomas Holmström och Göte
Rosenqvist. Söderberg & Partners är registrerat hos
Bolagsverket för förmedling av livförsäkring, fondandelar
samt skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras
genom kontakt med Bolagsverket, 851 81 Sundsvall,
060-18 40 00, bolagsverket@bolagsverket.se, bolagsverket.se

Vårt uppdrag
Tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlingsverksam
heten är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm,
08-787 80 00, finansinspektionen@fi.se, fi.se.
I Söderberg & Partners förmedlingsuppdrag ingår bl. a.
all försäkringsadministration och för detta erhåller Söder
berg & Partners ersättning från försäkringsgivaren i form
av arvode per förmedlad försäkring, vilka framgår av
foldern Vår ersättning.

S Ö D E RB E R G & PA R T N E R S 3 1

Är du inte nöjd?
Eventuella anmärkningar och klagomål hänförliga till
detta avtal skall framföras till klagomålsansvarig inom
Söderberg & Partners. Klagomålsansvarig vid detta avtals
ingående är: Niklas Strömquist, Söderberg & Partners,
Box 7785, 103 96 Stockholm, 08-451 50 40, niklas.strom
quist@soderbergpartners.se.
Om du inte är nöjd efter att ha klagat och fått ärendet
behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamations
nämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser
som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumen
ternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen
i din kommun.

Ansvarsförsäkring.
Försäkringsförmedlingen omfattas av Söderberg &
Partners ansvarsförsäkring. Försäkringen finns tecknad
hos: AIG Insurance, Box 3506, 103 69 Stockholm,
08-506 920 00, info.sweden@aig.com, aig.se. Eventuella
krav skall framställas omgående till Söderberg & Partners
så snart skadelidande fått kännedom om ansvarsskadan,
dock senast inom ett år från denna tidpunkt. Enligt
försäkringsvillkoren får skadelidande rikta krav på
ersättning direkt till försäkringsgivaren, AIG.
Om en tvist skulle uppstå mellan dig och Söderberg
& Partners eller dess partnerbolag finns möjlighet att få
denna prövad i allmän domstol. Eftersom Söderberg &
Partners är registrerat i Stockholm vänder du dig i första
hand till Stockholms Tingsrätt.

PRO är Sveriges största pensionärsorganisation med över
400 000 medlemmar.
Vårt arbete har bland annat lett till mer rättvis skatt för Sveriges
pensionärer.
Över 100 000 personer reser med oss varje år – och 123 000
lär sig nya saker i våra studiecirklar.
Välkommen att fortsätta upptäcka, utvecklas och uppleva du med.
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