Bank-forsikring-pensjon

YS
Medlemstilbud 2011

KJÆRE YS medlem
Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi
som et tegn på at det er stor tilfredshet med medlemstilbudet. Vi har nå forhandlet frem en ny
langsiktig avtale med Gjensidige, og med den følger gode nyheter:
1. Vi har fått et nytt kollektivt produkt – YS Reise
YS Reise er en rimelig reiseforsikring som man kan kjøpe enten for seg selv eller for hele familien.
YS har dermed gleden av å kunne tilby deg som medlem hele fire kollektive YS forsikringer.
Dette er forsikringer som du på individuelt grunnlag ikke vil kunne kjøpt til tilnærmelsesvis de
samme lave prisene. Du velger selv om du vil kjøpe en eller flere av disse forsikringene: YS Innbo,
YS Reise, YS Gruppelivsforsikring som inneholder både uføreforsikring og dødsfallsforsikring eller
YS Familieulykkesforsikring.
2. YS Innbo er forbedret på to vesentlige områder
• Fra 1. januar 2011 er ID-tyverisikring inkludert i YS Innbo. Som mange sikkert kjenner til er
YS Innbo blant de aller rimeligste innboforsikringene på markedet, og ca 80 000 medlemmer
har allerede denne forsikringen. ID-tyverisikring er et høyaktuelt produkt; 124 000 nordmenn
har allerede opplevd ID-tyveri i følge en undersøkelse gjort av TNS Gallup.
• Fra i år blir det også mulig å oppnå inntil 60 % sikkerhetsrabatt på YS Innbo ved installasjon
av skadeforebyggende tiltak.
3. YS Ungdomsbil til deg som er under 30 år
Du får 15 % tilleggsrabatt på Bilforsikring. Denne rabatten kommer i tillegg til avtalerabatten
på enten 16 eller 20 % avhengig av hvor mange forsikringer du har hos Gjensidige.
4. Tilleggsrabatten på Husforsikring er økt fra 10 til 12 %
Gjensidiges rådgivere er godt kjent med betingelsene våre. Ring 03100 så får du hjelp. Eller du kan
gå inn på gjensidige.no/ys. Der kan du til enhver tid lese mer om de enkelte tilbudene, og en del
produkter kan du også bestille rett fra nettsidene. Du kan også besøke ett av Gjensidiges mange
lokalkontorer.

Med vennlig hilsen

Tore Eugen Kvalheim
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HVA KAN JEG SPARE?
Mange har spurt oss hva de kan spare på de forskjellige forsikringene. Noen tjener inn
hele medlemskontingenten i YS på det de sparer på YS-betingelsene hos Gjensidige. Andre
sparer langt mer. Kanskje ett av de tre eksemplene her speiler din situasjon?
Eksemplene er basert på priser per 1.1.2011.

Eksempel: Familie med to barn
YS Innbo/Innbo Pluss, Nannestad, sum 2 mill
Husforsikring, Nannestad, 211 kvm, oppf. 1976
Volvo V70 2008-modell
Ford Focus 2007-modell
YS Reise/Helårsreise familie
Dødsfallsforsikring 12 G – medlem K 34
Dødsfallsforsikring 12 G – medforsikret M 38
Uføreforsikring Pluss 5 G – medlem K 34
Uføreforsikring Pluss 5 G – medforsikret M 38
YS Familieulykke/Ulykke med 1 mill per person

YSmedlem hos
Gjensidige

Fordelskunde hos
Gjensidige

Spart
gjennom
YS

922
4 729
7 742
5 216
909
269
757
2 188
1 951
995

2 714
5 294
7 936
5 346
1 333
708
1 756
2 432
2 169
1 724

1 792
565
194
130
424
439
999
244
218
729

Familie med to barn sparer

Eksempel: Boliglån på 2 mill med
løpetid 20 år i Gjensidige Bank
Nominell rente per 2.1.2011
Etableringskostnad
Rente- og terminomkostning år 1
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5 734

YSmedlem hos
Gjensidige

Fordelskunde hos
Gjensidige

Spart
gjennom
YS

3,10 %

3,50 %

0,40 %

0

1 500

1 500

58 433

65 975

7 542
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HVILKE
FORSIKRINGER
BØR JEG HA
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Livslinje
Hvilke forsikringer bør jeg ha?
Forsikring handler langt på vei om å sikre at man kan opprettholde levestandarden dersom
ulykker, sykdom eller dødsfall inntreffer. Så hvilke forsikringer nettopp du trenger vil være
avhengig av din alder, økonomi og familiesituasjon og hvor mange ting du eier.
Vi har laget en generell pekepinn for å gjøre forsikringsbildet noe tydeligere. I livslinjen
til høyre har vi lagt inn forsikringer som er spesielt aktuelle i bestemte faser av livet.
Så bruk den gjerne når du skal velge forsikringer. Men husk at du når som helst kan
ringe Gjensidige på 03100 for å få et erfarent blikk på nettopp din livssituasjon og
bestemte behov.
Så hva bør du ha? Tenk litt over din situasjon når du skal velge forsikringer. Hvilke områder
av livet ditt vil være viktige å sikre økonomisk, hvis du ikke skulle kunne jobbe og leve som
i dag? Ikke for å være pessimistisk, selvfølgelig, men fordi det er fornuftig å tenke langsiktig
og å ligge i forkant av uheldige omstendigheter – som jo de færreste av oss er forskånet
fra i løpet av et langt liv.
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UNG
Fra YS Basis:
- YS Innbo
- YS Reise
- YS Gruppelivs Uføreforsikring som gir utbetaling ved uførhet
- YS Familieulykke som gir utbetaling ved ulykke som fører til
medisinsk invaliditet
YS Ungdomsbil
Andre skadeforsikringer
SINGEL
Fra YS Basis
- YS Innbo
- YS Reise
- YS Gruppelivs Uføreforsikring som gir utbetaling ved uførhet
- YS Familieulykke som gir utbetaling ved ulykke som fører til
medisinsk invaliditet
Andre skadeforsikringer
Kritisk Sykdom som gir utbetaling ved visse sykdommer
UNGE SAMBOERE/GIFTE
Fra YS Basis
- YS Innbo
- YS Reise
- YS Gruppelivs Dødsfallsforsikring som gir utbetaling til
samboer/ektefelle ved død
- YS Gruppelivs Uføreforsikring som gir utbetaling ved uførhet
- YS Familieulykke som gir utbetaling ved ulykke som fører til
medisinsk invaliditet
Andre skadeforsikringer
Kritisk Sykdom som gir utbetaling ved visse sykdommer
FAMILIE OG SINGEL MED BARN
Fra YS Basis
- YS Innbo
- YS Reise
- YS Gruppelivs Dødsfallsforsikring som gir utbetaling til
samboer/ektefelle ved død
- YS Gruppelivs Uføreforsikring som gir utbetaling ved uførhet
- YS Familieulykke som gir utbetaling ved ulykke som fører til
medisinsk invaliditet
Andre skadeforsikringer
Kritisk Sykdom som gir utbetaling ved visse sykdommer
Barneforsikring som gir utbetaling både ved sykdom og ulykke
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YS BASIS
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YS INNBO

NYHET ! ID-tyverisikring inkludert i YS Innbo

Hvis du bor i leilighet har du først og fremst behov for innboforsikring. Har du eget hus,
må du forsikre både hus og innbo. Forsikringene gir deg trygghet hvis eiendelene dine blir
rammet av brann-, vann- og tyveriskader eller annen type plutselig og uforutsett skade.
YS Innbo bygger på Gjensidiges beste innboforsikringsvilkår, Innbo Pluss.
Det betyr at forsikringen dekker:
• Plutselige og uforutsette skader på ting på forsikringsstedet
med inntil den valgte forsikringssummen. Egenandel 1000 kroner.
• Plutselige og uforutsette skader på ting utenfor forsikringsstedet,
i hele verden (unntatt tyveri) med inntil 25 000 kroner. Egenandel 1000 kroner.
• Flytteforsikring - Skader som oppstår under privat transport i egen, lånt eller leid bil i
forbindelse med flytting til ny bolig. Dekker også inn- og utbæring mellom bolig og bil.
Dekningen er inntil den valgte forsikringssummen.
• Tyveri fra låst bod i felles kjeller/loft med inntil 50 000 kroner.
Egenandel ved skade er som følger:
• Ordinær egenandel 4 000 kroner
• Egenandel ved rettshjelp 4 000 kroner + 20 % av det overskytende beløp
• Egenandel ved naturskade 8 000 kroner (dette er lovbestemt)

1. 24-timers førstelinjehelp.
Dette innebærer tilgang til telefonassistanse 24 timer i døgnet for å kunne forebygge
og begrense skadeomfanget av identitetstyveri.
2. Juridisk rådgivning etter politianmeldelse.
Dette innebærer tilgang til advokat med ID-tyveri som spesialområde, og her dekkes
opptil 100 000 kroner per hendelse. Beløpet skal dekke rimelig og nødvendig juridisk
assistanse før en tvist har oppstått, samt juridisk assistanse for å fjerne eventuelle
uberettigede betalingsanmerkninger som er en følge av identitetstyveri.
3. Dekning av utgifter i forbindelse med rettssak.
Dette gjelder dersom du er part i en tvist mot en angivelig kreditor som følge av
identitetstyveri. Utgiftene dekkes med inntil 1 000 000 kroner.
NYHET! Sikkerhetsrabatter på YS Innbo
Det er nå mulig å få sikkerhetsrabatter på YS Innbo. Maks rabatt er 60 %, og vil bli gitt
fra første hovedforfall. De forskjellige tiltakene gir per 1.1.2011 følgende rabatter:

Pristabell YS Innbo 2011
Forsikringssum

Distrikt 1

Distrikt 2

Distrikt 3

300 000 kroner

663

518

450

2 000 000 kroner

1 348

1 058

922

Distrikt 1: Oslo. Distrikt 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden,
Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, Trondheim. Distrikt 3: Landets øvrige kommuner.
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ID-tyverisikring består av tre elementer:

Komfyralarm som kutter strøm

4%

Overspenningsvern i sikringsskap

4%

Brannalarm med sirene
Elkontroll

4%
16 %

Overspenningsvern PC

4%

Vannstoppventil som gjelder hele huset

7%

Rør i rør

3%

Brannalarm til vaktselskap

12 %

Tyverialarm til vaktselskap

7%

Sikring på dør og vindu

4%
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YS REISE
Dette er en helt ny kollektiv forsikring for deg som medlem. Du kan velge om den bare
skal gjelde deg, eller hele familien. Det er krav om en overnatting borte fra hjemmet for at
YS Reise skal gjelde. Unntak fra dette er reiser gjort med fly eller med offentlig transport av
minst fem timer sammenhengende varighet. Egenandelen er på 1000 kroner ved alle typer
skader.		
Forsikringen dekker
• Ferie- og yrkesreiser med varighet inntil 7 uker
• Tap av reisegods
• Utgifter i forbindelse med sykehusopphold, legebesøk, medisiner og lignende
• Økonomisk kompensasjon ved forsinkelse
• Kostnader i forbindelse med hjemtransport
• Avbestillingsforsikring
• Heltids ulykkesforsikring med følgende forsikringssummer
		Voksne: 100 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall
Barn: 500 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 50 000 kroner ved dødsfall
• Ansvar og rettshjelp utenfor Norden.
Pristabell YS Reise 2011
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Årspris

En person

595

Familie

909
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YS GRUPPELIV
– DØDSFALLSFORSIKRING

YS GRUPPELIV
– UFØREFORSIKRING PLUSS

Alle forsørgere bør ha en dødsfallsforsikring. Erfaringsmessig tar det tre år før en familie er
økonomisk på fote igjen etter et dødsfall, og mange er ikke så godt sikret gjennom jobb og
det offentlige som de kanskje tror. Det kan også være verd å merke seg at sannsynligheten
for at du dør eller blir ufør i yrkesaktiv alder er større enn at huset ditt brenner.

En uføreforsikring sikrer deg større økonomisk trygghet hvis du skulle bli arbeidsufør.
I likhet med død, er dette noe vi ikke ønsker å tenke på, men som det kan være smart å
bruke to minutter på. Hvert år blir 20-30 000 mennesker uføretrygdet i Norge. For de
fleste medfører det at inntekten halveres.

Dødsfallsforsikringen utbetales som et engangsbeløp dersom du dør, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke. Engangsutbetalingen er skattefri, og kan brukes av de
etterlatte til hva som helst, for eksempel til nedbetaling av gjeld. Du kan velge mellom en
utbetaling på 12 G* eller 24 G (907 692 kroner eller 1 815 384 kroner).

Uføreforsikring Pluss gir månedlige forskudd dersom du har vært minst 50 % arbeidsufør
sammenhengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikringssummen dersom
uføregraden er 100 %. Ved lavere uføregrad reduseres utbetalingene tilsvarende.
Ved minst 50 % uførhet i sammenhengende 24 måneder, gir Uføreforsikring Pluss en
engangsutbetaling tilsvarende forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte
forskudd. Uførheten må være vurdert som varig.

Du kan velge mellom en utbetaling på 12 G* eller 24 G
(907 692 kroner eller 1 815 384 kroner).
Er du selv forsikret, kan også ektefelle eller samboer medforsikres. Med samboere menes
de som har hatt felles bopel ifølge Folkeregisteret de siste to årene, eller som har felles
bopel og felles barn.
For at forsikringen skal tre i kraft må en helseerklæring godkjennes av Gjensidige.
Forsikringssummene trappes gradvis ned etter fylte 50 år, og forsikringen opphører
senest ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år.
Pristabell YS Gruppeliv – Dødsfallsforsikring 2011

Alder som forsikrede fyller
i forsikringsåret 2011

Du kan velge en forsikringssum på 5 G* (378 205 kroner) eller 10 G (756 410 kroner).
Forsikringssummen trappes gradvis ned etter fylte 50 år. Er du selv forsikret, kan også
ektefelle eller samboer medforsikres. Helseerklæring til både forsikret og medforsikret
må godkjennes av Gjensidige.
Uføreforsikring har en øvre tegningsalder på 50 år og opphører ved utgangen av det
forsikringsåret medlemmet fyller 55 år.
Priseksempler på Uføreforsikring Pluss på 5 G (378 205 kroner)

Årspris 2011 for Dødsfallsforsikring 12 G **
Menn

Kvinner

18 – 35 år

437

269

36 – 40 år

757

486

41 – 45 år

1 192

804

46 – 50 år

1 845

1 202

51 – 55 år

2 322

1 577

56 – 60 år

2 783

1 871

61 – 65 år

2 948

1 944

66 – 70 år

3 780

2 359

Alder som forsikrede fyller
i forsikringsåret 2011

Årspris 2011 for Uføreforsikring Pluss 5 G *
Mann

Kvinne

20 år gammel

987

1 226

30 år gammel

1 181

1650

40 år gammel

2 161

3 340

50 år gammel

5 534

8 324

* Pris for enkel dekning 5 G. Dobbel dekning gir dobbel pris.

* G er folketrygdens grunnbeløp, og 1 G er per 01.01.2011 kr 75 641.
**Pris for enkel dekning 12 G. Dobbel dekning gir dobbel pris.
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YS FAMILIEULYKKESFORSIKRING
Familieulykkesforsikring gir deg og din familie økonomisk trygghet ved ulykke. Dette er en
rimelig forsikring som gir en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av
ulykkesskade.
Forsikringen kan kjøpes av alle medlemmer under 70 år. Forsikringen omfatter medlemmet,
ektefelle/samboer/registrert partner og barn under 20 år.
Forsikringssummen bestemmes av graden av medisinsk invaliditet og familiesituasjonen på
skadedatoen. Ved varig 100 % invaliditet gjelder forsikringssummene i tabellen nedenfor.
Forsikringssummer i 2011

Familiesituasjon

Utbetaling til medlem

Medlem enslig

38 G (2 874 358 kr)

Medlem med
ektefelle/samboer

18 G (1 361 538 kr)

Medlem med barn

18 G (1 361 538 kr)

Medlem med
ektefelle/samboer
og barn

12 G (907 692 kr)

Utbetaling til
ektefelle/samboer

Utbetaling til hvert
barn under 20 år

18 G (1 361 538 kr)
24 G (1 815 384 kr)
12 G (907 692 kr)

18 G (1 361 538 kr)

Pristabell YS Familieulykkesforsikring 2011
Årspris 2011

20

Heltidsdekning

995 kroner

Heltidsdekning med halv sum

561 kroner
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ANDRE
GJENSIDIGEFORDELER
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I tillegg til de spesielt gunstige
YS Basis-forsikringene,
har du som er medlem
i et YS-forbund andre
fordeler hos Gjensidige.

TILLEGGSRABATTER PÅ ENKELTE
FORSIKRINGER
Enkelte produkter gis det en tilleggsrabatt på til deg som er medlem i et YS-forbund.
Denne rabatten kommer i tillegg til enten de 16 eller 20 % som er nevnt i avsnittet på
forrige side.
Følgende tilleggsrabatter gjelder i 2011
• 12 % tilleggsrabatt på Husforsikring
• 15 % tilleggsrabatt på Bilforsikring for medlemmer under 30 år
• 10 % tilleggsrabatt på Kritisk Sykdomforsikring

SKADEFOREBYGGENDE RABATTER
Du kan også oppnå rabatter dersom du iverksetter skadeforebyggende tiltak. For YS Innbo
og Husforsikring vil du for eksempel kunne oppnå inntil 60 % i sikkerhetsrabatt. Det gis
også sikkerhetsrabatter på andre skadeforsikringer. Ta kontakt med Gjensidige, så finner
du ut hva som er mulig for deg.

YS RABATTAVTALE FOR PRIVATE
SKADEFORSIKRINGER
Som medlem i YS får du svært gode medlemsrabatter på dine
private forsikringer når du samler flere forsikringer.
Du får
• 16 % rabatt fra første skadeforsikring
• 20 % rabatt dersom du samler 3 eller flere forsikringer.
Rabatten gis på private skadeforsikringer som bil, båt, hus, fritidsbolig, kjæledyr,
verdigjenstand m.fl. Fast prisede forsikringer som YS Basis-forsikringene og alle øvrige
personforsikringer teller med for å oppnå maksimal rabatt, men det gis ikke ytterligere
rabatt på disse forsikringene.
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YS-RABATT I

sikkerhetsbutikken.no/ys
Gjensidige har sin egen nettbutikk for
skadeforebyggende utstyr. Som medlem
i et YS-forbund får du en ekstra medlems
rabatt på 10 % i denne butikken, som du
finner på sikkerhetsbutikken.no/ys.
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YS-FORDELER I GJENSIDIGE BANK

Dine låne- og kredittbehov

Som medlem får du de beste vilkårene Gjensidige Bank kan tilby. Gjensidige Bank leverer
alle tjenestene gjennom nettbankløsninger og kan dekke alle dine behov for private daglig
bank-, spare- og finansieringstjenester. For å oppnå medlemsfordelene i Gjensidige Bank,
må du ha VISA-kort og MasterCard, og for å få de beste betingelsene på lån, må du i tillegg
ha lønnsinngang til konto i banken.

I Gjensidige Bank kan du velge mellom ordinært boliglån, fleksilån (også kalt rammelån)
eller fastrentelån.

Dagligbank
Gjensidige Bank er en ren nettbank. Det betyr at du som kunde ikke trenger å ha kontakt
med oss for å opprette de kontoene du ønsker, søke om lån og kredittreserver på kontoer
eller bestille kort. Du lager selv din nettbank ved å navngi kontoene, velge hvilke kontoer
som skal være synlige og om noen av kontoene skal disponeres av andre. Du kan velge
mellom VISA-kort med legitimasjon eller uten. Kortene er identiske ved bruk. Gjensidige
Bank er også en av få banker i Norge der du kan benytte MasterCard til å betale regninger
eller til å overføre fra MasterCard og inn på din brukskonto.

Skal du kjøpe din aller første bolig og ikke har så mye egenkapital ennå, kan du søke om
førstehjemslån. Betingelsene er ekstra gunstige for å hjelpe deg inn i dagens boligmarked.
Som YS-medlem kan du også søke om lån til bil, motorsykkel, campingvogn eller bobil på
inntil 100 % av salgspantets kjøpesum. Dette til bankens aller beste vilkår på billån.
Kontoinformasjon og andre meldinger fra banken blir sendt elektronisk.

Velkommen som kunde
Du kan enkelt bli kunde i banken på gjensidige.no/ys. Har du BankID fra annen bank, kan du
logge deg på nettbanken med en gang du har registrert deg som kunde, og raskt opprette
kontoer, bestille kort og andre tjenester. Alt dette gjør du i løpet av noen få minutter.
Enklere blir det ikke!
På gjensidige.no/ys finner du til enhver tid de gjeldende prisene.

Sparing
Banksparing er en risikofri sparemulighet, og du kan velge med eller uten binding.
Gjensidige Bank er en totalbank og tilbyr følgende sparemuligheter:
Barnekonto
Gi barnet en god start og opprett en barnekonto her hos oss. Kontoen kan disponeres
av kontoeier etter fylte 18 år.
BSU – Boligsparing for Ungdom
I tillegg til god rente, får du skattereduksjon tilsvarende 20 % av årlig sparebeløp. Maksimalt
sparebeløp er 20 000 kroner hvert år. Du kan således oppnå 4 000 kroner i redusert skatt
hvert år. Du velger selv hvor mye du vil spare, men vi anbefaler at du oppretter månedlig
spareavtale i forbindelse med åpning av kontoen.
Du kan bruke pengene til å kjøpe bolig eller til å nedbetale lån på en bolig du har kjøpt og
flyttet inn i etter at du startet sparingen. Hvis du allerede har BSU-konto i en annen bank,
kan kontoen flyttes.
Sparekonto
Sparekonto er en konto med høyere rente enn brukskonto. Gjensidige Bank har ingen
begrensninger på uttak. Du kan overføre penger, betale regninger og knytte eFaktura og
AvtaleGiro til sparekontoen. Den beste renten får du når beløpet er over 100 000 kroner
på konto.
26
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YS-FORDELER I GJENSIDIGE PENSJON
OG SPARING
Hvis du synes du har det bra i dag, hvorfor skal du ikke ha det like bra i morgen? For å
kunne få en best mulig inntekt som pensjonist, kan det være lurt å begynne planleggingen
i dag. For jo tidligere du kommer i gang med sparingen, desto mindre må du spare hver
måned.
Norskpensjon.no gir deg oversikt over din pensjon, og gjør det lettere for deg å se
hva du har oppspart.

Samle alle dine fripoliser hos Gjensidige
Hos Gjensidige får du lave administrasjonskostnader og er garantert avkastning. Vi hjelper
deg med å finne og flytte fripolisene dine, og garanterer deg at vi kun flytter fripolisene
hvis du får like god eller bedre pensjon. Du har altså ingenting å tape, men mye å tjene.
Flytt alle dine individuelle pensjonsavtaler (IPA) til Gjensidige
Flytt også dine individuelle pensjonsavtaler (IPA) til Gjensidige. Som medlem i YS betaler
du kun 0,65 % i administrasjonskostnad på disse. Pengene blir plassert i de fondene du
ønsker, med mulighet for god avkastning.
Pensjon for selvstendig næringsdrivende (PSN)
Som selvstendig næringsdrivende har du ingen arbeidsgiver som tar seg av pensjons
sparing for deg. Da vil en god løsning være å spare i Pensjonssparing for selvstendig
næringsdrivende (PSN). Denne spareformen blir for øvrig kalt ”supersmart pensjons
sparing” av Dine Penger.

Individuell uførepensjon
Rammes du av en sykdom eller ulykke som fører til at du blir langvarig arbeidsufør, vil
inntekten din gå kraftig ned eller forsvinne helt. Tegner du Individuell uførepensjon gir
dette deg økonomisk trygghet. Forsikringen utbetales månedlig dersom den forsikrede
har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Som studentmedlem i YS
får du 25 % rabatt på den til enhver tid gjeldende administrasjonskostnad. Øvre tegningsalder for studentordningen er 30 år.

Fondssparing for YS-medlemmer
Sammenlignet med banksparing er fond som regel lønnsomt over tid. Med våre
investeringskonsepter oppnår du bedre spredning av risikoen ved at fondene fordeler
dine investeringer på flere verdipapirer. Vekterfondene er fond som er satt sammen av
de beste fondene våre og som finnes i tre varianter: Trygg, Balansert og Offensiv.
Fondssparing er en skattegunstig og lønnsom spareform over tid. Vi anbefaler å opprette
spareavtaler som en god og trygg måte å starte sparingen på.
•
•
•
•
•
•

Få halv pris på administrasjonskostnadene som YS-medlem
Velg mellom fondsporteføljer, aksjefond og rentefond
Kjøp og selg fond på Din side, 24 timer i døgnet
Du får tilgang til de beste fondsforvaltere i verden
Det er ingen bindingstid på pengene dine  
Du får utsatt skatt og skjermingsfradrag

Pensjonskapitalbevis
Pensjonskapitalbevis er en form for pensjonssparing som mange har, men få vet om.
Kanskje du rett og slett har pensjonspenger du ikke kjenner til? La oss hjelpe deg å finne
og samle dine pensjonskapitalbevis. Slik får du ganske enkelt oversikt over alt du måtte
ha av pensjonssparing.

28

29

HER FÅR DU HJELP
Det er mange måter du kan komme i kontakt med Gjensidige på:

Ring 03100
Du kan ringe Gjensidige på telefon 03100. Opplys om at du er
medlem i et YS-forbund, så får du riktig rådgivning.

Gå inn på gjensidige.no/ys
Du kan gå inn på gjensidige.no/ys. Dette er sider som er spesielt tilpasset for YS,
slik at informasjonen inneholder YS-betingelsene. Noen produkter kan du kjøpe
fra nettsidene, og da får du 5 % nettrabatt i tillegg til eventuelle andre rabatter
du har oppnådd.

Besøk ett av de 22 finanskontorene eller
ett av de andre forsikringskontorene
På Gjensidiges mange kontorer i Norge er det rådgivere som til enhver tid er klar til
å snakke med deg om bank, forsikring og pensjon, enten på telefonen eller i et møte.
Ditt nærmeste kontor finner du på gjensidige.no/ys

30

31

gjensidige.no/ys

Br. 20023/YS/50.000/02.11 Grafisk produksjon: Wittusen & Jensen Lisensnr. 241 672 Foto: Sverre Chr. Jarild, Jone Wiig, Morten Brakestad og Erik Norrud

Gjensidige
Drammensveien 288
Pb 276, 1326 Lysaker

Tlf 03100

32

