
Les mer om forsikringene og se 
spareeksemplene på neste side

Medlemsfordeler
2019

YS viderefører avtalen med Gjensidige i 
en ny seksårsperiode, med virkning fra 
1.1.2019.  
 
Over 64 % av medlemmene i  
YS-forbundene bruker  
Gjensidige-avtalen. 
 
YS-forsikringene er det beste med avtalen. 
Sjekk hvordan du kan sikre økonomisk 
trygghet for deg selv og dem du er glad i 
med blant annet 

• YS Innbo
• YS Hytteinnbo
• YS Uføreforsikring Pluss
• YS Livsforsikring
• YS Familieulykkesforsikring

I tillegg får du svært gode YS-rabatter på 
bil-, hus- og reiseforsikring.  

Det er enkelt å bytte forsikringsselskap, så 
her kan du raskt spare mye penger. 
 

2019-nyhetene

• Avtalerabatten på 20 % på 
individuelle skadeforsikringer gis 
fra første forsikring. Tidligere 
måtte du ha tre forsikringer for å 
oppnå 20 % avtalerabatt.

• Er du under 30 år, får du 30 % 
ungrabatt på YS Innbo.

• Alle nyinnmeldte får gratis  
YS Innbo første halvår. 

• Bruker du Gjensidige Bolighandel, 
får du 5 000 kroner i 
eiendomsmeglerrabatt og gratis 
hjelp av tekstforfatter.

• YS-betingelsene i Gjensidige Bank 
og Gjensidige Pensjonssparing er 
fortsatt blant de aller beste i 
markedet. 



 

YS-forsikringene
Disse forsikringene er spesielt lavt priset for YS-medlemmer  
og bygger på Gjensidiges beste forsikringer.

YS Innbo
YS Innbo er identisk med Gjensidiges beste 
innboforsikring, Innbo Pluss, og gir økonomisk 
erstatning og bistand blant annet ved

• ID-tyveri
• tyveri av sykkel (inntil 30 000 kroner)
• reparasjon av knust mobilskjerm  

(via Gjensidiges serviceleverandør Mobylife) 
Er du under 30 år, får du 30 % rabatt på YS Innbo. 

 

YS Hytteinnbo
YS Hytteinnbo er identisk med Gjensidiges beste 
hytteinnboforsikring, Innbo Pluss for Hytte. 
Forsikringen gir dekning for inntil 750 000 kroner. 

Prisen for YS Hytteinnbo i 2018 er 468 kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Priseksempler 2019 

 
Forsikringssum

 
Distrikt 1

 
Distrikt 2

 
Distrikt 3

   500 000 kroner 923 751 718

2 500 000 kroner 1 722 1 379 1 312

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

YS Uføreforsikring Pluss
Enten du er forsørger eller ikke, bør du ha en 
uføreforsikring. YS Uføreforsikring Pluss er svært 
prisgunstig og gir månedlige utbetalinger når du har 
vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i 12 
måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikrings-
summen hvis du er 100 % ufør, og reduseres 
tilsvarende ved lavere uføregrad. Ved minst 50 % varig 
uførhet sammenhengende i to år, gir Uføreforsikring 
Pluss en engangsutbetaling som tilsvarer forsikrings-
summen minus det du eventuelt har fått i forskudd.

Forsikringen kan kjøpes inntil fylte 55 år og forutsetter 
medlemskap i folketrygden og godkjent 
helseerklæring. Forsikringssummene trappes ned fra 
du fyller 50 år.
 
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. 
 

Yrkestrafikkforbundets 
dødsfallsforsikring 
Som medlem i Yrkestrafikkforbundet har du en liten 
dødsfallsforsikring inkludert i medlemskapet. Den 
kan gi dine etterlatte en engangsutbetaling på  
40 000 kroner dersom du skulle falle fra. Forsikringen 
gjelder aktive medlemmer mellom 16 og 67 år.

YS sine personforsikringer er svært lavt priset og kan være  
avgjørende for å sikre en trygg økonomi om det verste skulle skje.



 

YS Livsforsikring
Alle som er forsørgere bør ha en livsforsikring, og 
dersom du ser at dødsfallsforsikringen som er 
inkludert i medlemskapet ikke er tilstrekkelig til å 
dekke opp for et eventuelt bortfall av din inntekt, kan 
du supplere med YS Livsforsikring.  
 
Den kan sikre de etterlatte en engangsutbetaling på 
inntil 2,9 millioner kroner, som for eksempel kan 
brukes til å nedbetale gjeld. Kjøper du denne 
forsikringen, kan ektefellen/samboeren din kjøpe 
forsikringen til samme pris.

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.

Du kan kjøpe forsikringen frem til du er 70 år, og den 
varer ut det året du fyller 75 år. Forsikringen trappes 
gradvis ned fra du fyller 50 år. Forsikringen forutsetter 
medlemskap i folketrygden og godkjent 
helseerklæring.

Du kan velge mellom fire forsikringssummer:
• 12 G som i 2019 er 1 162 596 kroner
• 18 G som i 2019 er 1 743 894 kroner
• 24 G som i 2019 er 2 325 192 kroner
• 30 G som i 2019 er 2 906 490 kroner

G er folketrygdens grunnbeløp. G-en som gjelder i 
2019 for YS, er 96 883 kroner. 

YS Familieulykkesforsikring 
Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer/partner og 
barn under 20 år, som er registrert på samme 
folkeregistrerte adresse som deg, ved varig medisinsk 
invaliditet som følge av ulykke. I tillegg dekkes 
behandlingsutgifter med inntil 50 000 kroner. 
Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad. 

Prisen i 2019 er uendret fra 2018; 876 kroner for hele 
året. Du kan også velge halve summer i tabellen til 
høyre, og da koster YS Familieulykkesforsikring  
494 kroner i året.

 
 
 
 
 

YS Livsforsikring 2019 – pris i kroner per år

Alder Pris 12 G Pris 18 G Pris 24 G Pris 30 G

18–35 år 293 459 586 752

36–40 år 516 799 1 032 1 315

41–45 år 828  1 276 1 656 2 104

46–50 år 1 265 1 942 2 530 3 207

51–55 år 1 618 2 481 3 236 4 099

56–60 år 1 932 2 960 3 864 4 892

61–65 år 2 031 3 111 4 062 5 142

66–70 år 2 548 3 901 5 096 6 449

71–75 år 4 095 6 269 8 190 10 364

 
 

Mulige utbetalinger i 2019 ved full heltidsdekning  
fordelt på familien 

Utbetalinger Til medlem Til  partner Til barn

Enslige
38 G

3 681 554

Enslige med  
barn

18 G

1 743 894

24 G

2 325 192

Par*
18 G

1 743 894

18 G

1 743 894

Par med barn
12 G

1 162 596

12 G

1 162 596

18 G

1 743 894

    
* Forsikringen gjelder dine barn/adoptivbarn og ektefelles eller 
samboers særkullsbarn som deler din adresse i folkeregisteret. 
Barna må i tillegg være under 20 år



 

YS-rabatt på skadeforsikringer 
YS-medlemmer får 20 % avtalerabatt på private 
individuelle skadeforsikringer – som bil-, båt-, hus- og 
hytteforsikring – fra første forsikring. 

Det gis ikke rabatt på fast prisede forsikringer – som 
YS Innbo, YS Hytteinnbo, YS Livsforsikring, YS 
Uføreforsikring og YS Familieulykkesforsikring – eller på 
individuelle personforsikringer.

På enkelte forsikringer gis det rabatter ut over 20 %. 
Dette gjelder bil-, hus- og reiseforsikring.

Lav YS-pris på Alvorlig sykdom
Forsikringen passer for deg som ønsker ekstra 
økonomisk trygghet hvis du skulle bli rammet av en 
alvorlig sykdom. Alvorlig sykdom kan for eksempel 
være kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, MS, alvorlig 
leddgikt eller hjernehinnebetennelse. 

Forsikringen gir en engangsutbetaling som du kan 
bruke som du vil, enten det er å dekke ekstra utgifter 
og eventuelt inntektstap som du eller dine pårørende 
får på grunn av sykdommen, eller å nedbetale gjeld. 

Kjøper du denne forsikringen, kan ektefellen/
samboeren din også kjøpe forsikringen 

Fordeler i Gjensidige Bolighandel
Gjensidige tilbyr eiendomsmegling med en unik 
Tilstandsgaranti. Forsikringen gjør boligsalget trygt 
for både selger og kjøper. YS-medlemmer får 5 000 
kroner i eiendomsmeglerrabatt og gratis hjelp av 
tekstforfatter. 

YS Tannhelseforsikring 
Forsikringen gir utbetalinger ved uforutsette 
kostnader i forbindelse med tannlegebesøk. Det kan 
være utgifter til hull i tennene, sprukne fyllinger, 
rotfylling osv. Både du og de du bor sammen med får 
medlemspris.
 

YS Egen Bedrift 
Er du selvstendig næringsdrivende kan du få 
YS-rabatter på næringslivsrelaterte forsikringer.  

Fordeler i Gjensidige Bank 
YS sørger for at dine betingelser på lån og sparing i 
Gjensidige Bank til enhver tid er blant markedets 
beste. Dette er noen av medlemsfordelene dine:
• bankens laveste rente på bolig- og billån
• ingen etableringsgebyr på boliglån
• ekstra god rente på sparekonto
• ingen gebyrer på de mest brukte
    dagligbanktjenestenee

Helt gebyrfri bank for deg mellom 18 og 33 år
Mange banker sier de er gebyrfrie, uten at dette 
stemmer helt. Gjensidige Bank har lansert nettopp 
det; en gebyrfri bank til deg som er under 34 år. Det 
koster deg ingenting å bruke oss, verken i Norge eller i 
utlandet.

Fordeler i Gjensidige Pensjonsforsikring 
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 du kan gjøre for å få 
oversikt og sikre deg den pensjonstilværelsen du 
ønsker deg:

1. Sjekk hvor mye pensjon du får på norskpensjon.no.
2. Samle pensjonen du har fra tidligere arbeidsgivere i
    ett forsikringsselskap. 
3. Spør deg selv om den samlede pensjonen vil være
    nok til at du får den pensjonstilværelsen du ønsker.

Ønsker du å spare mer, har Gjensidige 
Pensjonssparing mange alternativer for deg. Som YS-
medlem får du rabatt på administrasjons- og/eller 
forvaltningskostnadene på disse pensjonsproduktene:

• Individuell pensjonssparing (IPS)
• Fondskonto Link
• Uførepensjon
• Pensjonskapitalbevis
• Fondspensjon (IPA)

Trenger du råd om pensjon eller sparing, har vi 
autoriserte rådgivere med god kjennskap til de ulike 
pensjonsløsningene.  

Andre YS-fordeler
Som YS-medlem får du også svært gode priser på andre  
Gjensidige-forsikringer, og på bank- og pensjonsprodukter.



Se hva du kan spare
Som YS-medlem kan du fort spare inn hele  
kontingenten og vel så det.

 
 

Gift mann, 37 år,  
to små barn og  
rekkehus på Lillestrøm 

YS-pris Pris fordelskunde 
i Gjensidige

YS-medlemmet  
sparer

YS Innbo (2,5 mill.) 751 2 847 2 096

YS Livsforsikring 24 G for begge 898 6 329 5 431

YS Uføreforsikring Pluss 24 G for 
både seg selv og ektefelle 23 958 26 892 2 934

YS Familieulykkesforsikring 38 G 876 5 512 4 636

Hus Pluss til YS-pris 6 520 7 955 1 435

Bilforsikring til YS-pris (Skoda 
Octavia, 1,4 2017) 6 521 7 825 1 304

Reiseforsikring for hele familien 1 477 1 682 205

Barneforsikring for barna 3 912 3 912 0

Boliglån 75 %, 3 mill.  
i rentekostnad per år 65 700 79 500 13 800

Totalt    31 841

Priseksempel Boliglån inntil 75 % av verdigrunnlag: Eff. rente 2,28 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2 613 991 kroner.  
Gjelder for medlemmer i YS som bruker banken aktivt. Prisen er per 2.1.2019 for nye lån og kan bli endret.

 
 

Singel kvinne, 29 år,  
med leilighet i Oslo 

YS-pris Pris fordelskunde 
i Gjensidige

YS-medlemmet  
sparer

YS Innbo med  
30 % ungrabatt (0,5 mill.) 646 1 548 902

YS Uføreforsikring Pluss  
på 24 G 8 980 10 115 1 135

Reiseforsikring 1 257 1 257 0

Bilforsikring til YS-pris 
(Nissan Leaf 2018) 5 395 6 694 1 299

Gebyrfri dagligbank 0 550 550

Boligstartlån 83 %, 2,5 mill.  
i rentekostnad per år 52 250 57 250 5 000

Totalt     8 886



Det er enkelt å være YS-kunde

Når du ønsker å vite mer om YS-fordelene 
Informasjon om medlemsfordelene dine hos Gjensidige finner du 
på gjensidige.no/YS. Du kan også ringe en av rådgiverne våre på 
915 03100. 
 

Når du vil sjekke forsikringene du allerede har kjøpt 
I Gjensidige-appen får du enkelt oversikt over alle forsikringene dine 
og kan gjøre endringer selv. Du kan også chatte med oss eller ringe 
oss på 915 03100. 
 

Når du skal melde skade 
Du melder skade raskt og enkelt på gjensidige.no og i  
Gjensidige-appen. 

mandag 1. januar 2019

God morgen!

Ola Nordmann

100%9:41 AMTelenor

Volvo V60, BR 73456
Bil

Solbærlia 11, 1352 Kolsås
YS Innbo

Ola Nordmann
Personforsikring

Meld skade 
eller tap

Se dekning og
egenandel


