NY MEDLEMSFORDEL FRA 2017!
Klubben har i en periode hatt et tilbud til alle nye medlemmer om
gratis YS Innbo eller YS Familieulykkesforsikring det første året som
medlem. I forbindelse med klubben sitt 20 års jubileum har vi
besluttet å tilby denne medlemsfordelen til alle aktive medlemmer i
klubben. Ordningen vil gjelde fra 2017 og da uten kontingentøkning.
Du kan nå få YS Innbo eller YS Familieulykkesforsikring gratis hvert
år. Valget er ditt! Dette gjelder både eksisterende og nye medlemmer
i klubben. Du kan også sikre deg begge forsikringene gratis ved å
verve et nytt medlem til klubben hvert år.

Gjensidiges beste innboforsikring
YS Innbo hjelper deg hvis tingene dine blir rammet av plutselige og uforutsette skader som
brann-, vann- og tyveri skader. YS Innbo dekker det samme som Innbo Pluss.
Les mer her: https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys/ys-innboforsikring

YS Familieulykke
Få inntil 3,4 millioner kroner i erstatning ved ulykke. Forsikringen dekker deg, ektefelle/
samboer/partner og barn under 20 år ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
Les mer her: https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys/ys-familieulykkesforsikring
Hvordan går du frem?
1. Du må selv kontakte Gjensidige enten på nett www.gjensidige.no eller ringe 03100, hvis du ikke
allerede har tegnet en av disse forsikringene. Det presiseres at fordelen kun gjelder de nevnte
forsikringene i Gjensidige, og at dokumentasjon må være innsendt før 1. Desember hvert år.
2. Send inn dokumentasjon til klubben der det fremkommer at du har tegnet og betalt forsikringen
for gjeldende år. Vi trenger også kontonummeret som du ønsker at beløpet skal refunderes til.
3. 1. Desember hvert år refunderer klubben beløpet til de som har sendt inn dokumentasjon. Det er
en forutsetning at en er medlem i klubben pr. 1. Desember hvert år det søkes refusjon for. Hvis
arbeidsforholdet opphører som følge av forhold den enkelte ikke har skyld i, vil beløpet
tilbakebetales ved sluttdato så fremt dette er før fastsatt utbetalingstidspunkt.

