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Mer enn halvparten av Ys sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos gjensidige, og tallet er 
stigende. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet med medlemstilbudet.

som Ys-medlem kan du kjøpe hele fire kollektive Ys-forsikringer som vi har forhandlet frem. Dette 
er forsikringer som du på individuelt grunnlag ikke kan kjøpe til tilnærmelsesvis de samme lave 
prisene. Disse forsikringene går under fellesbetegnelsen Ys Basis. Det er her det er mest å spare, og 
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

•	 YS	Familieulykkesforsikring

Utover muligheten til å kjøpe de gunstige kollektive forsikringene, får vi som er medlem i et Ys-
forbund rabatter på de private skadeforsikringene, og ekstrafordeler i gjensidige Bank og gjensidige 
pensjon og sparing.

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 
Ys-leder

kjÆre Ys MeDleM
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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 eksemplene her speiler din situasjon?

Eksempel: 
Familie med to barn
Basert på priser per 1.1.2012.

YS- 
medlem hos 

Gjensidige

Fordels-
kunde hos 
Gjensidige

Spart  
gjennom 

YS

Ys innbo/innbo pluss, nannestad, sum 2 mill 996  2 832  1 836
Ys reise/Helårsreise familie 963  1 336 *  373 *
Dødsfallsforsikring 12 g – medlem k 35 552    781  229
Dødsfallsforsikring 12 g – medforsikret M 39 814  1 839  1 025
YS	Familieulykke/Ulykke	med	1	mill	per	person 1 085  1 808  723

Familie med to barn sparer   4 186

* prises individuelt, så pris her vil variere.

Priseksempel for boliglån: 
lånebeløp 2 mill kroner innenfor 75 % 
av verdigrunnlag, 25 års løpetid

YS-medlem Basiskunde YS-medlem 
sparer

effektiv rente ved annuitetslån per 
18.10.2011	for	nye	lån

3,69 
inkl etablerings-

kostnader  
kr 0  

og termin  - 
om kostninger 

kr 30

4,32  
inkl etablerings-

kostnader  
kr 750  

og termin  - 
om kostninger 

kr 30

0,63 

nominell rente per 18.10.2011 for 
nye	lån

3,60 4,20 0,60

samlet kredittbeløp- og kostnader 3 044 863 3 242 649 197 786
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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.

Li
v
sL
in
je

Hvilke forsikringer Bør jeg Ha?

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
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.
•	 Plutselige	og	uforutsette	skader	på	ting	utenfor	forsikringsstedet,	 
i	hele	verden	(unntatt	tyveri)	med	inntil	25	000	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	plutselige	og	uforutsette	skader	på	ting	1	000	kroner
•	 Egenandel	ved	rettshjelp		4	000	kroner	+	20	%	av	det	overskytende	beløp
•	 Egenandel	ved	naturskade		8	000	kroner	(dette	er	lovbestemt)

Pristabell YS innbo 2012
forsikringssum Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3

300 000 kroner 698 544 488

2 000 000 kroner 1 416 1 108 996

distrikt 1: oslo. distrikt 2: asker, Bergen, Bærum, Drammen, kristiansand, lørenskog, nesodden, 
oppegård, skedsmo, ski, stavanger, Tromsø, Trondheim. distrikt 3: landets øvrige kommuner.

id-tyverisikring er inkludert i YS innbo

ID-tyverisikring		består	av	tre	elementer:

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	identitets	tyveri.	

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.

Husk sikkerhetsrabattene på YS innbo

Du kan få sikkerhetsrabatter på Ys innbo. Maks rabatt er 60 %, og vil bli gitt  
fra første hovedforfall. De forskjellige tiltakene gir per 1.1.2012 følgende rabatter:

Komfyralarm	som	kutter	strøm 4 %

overspenningsvern i sikringsskap 4 %

Brannalarm med sirene 4 %

elkontroll 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 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.

Årspris

en person 630

familie 963

Pristabell YS Reise 2012
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Ys grUppeliv 
– Uføreforsikring plUss

Ys grUppeliv 
– DøDsfallsforsikring 

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. 

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 
engangs utbetaling tilsvarende forsikringssummen fra trukket eventuelt tidligere utbetalte 
forskudd. Uførheten må være vurdert som varig. 

Du	kan	velge	en	forsikringssum	på	5	G*	(396	080	kroner)	eller	10	G	(792	160	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.

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.

Dødsfallsforsikringen utbetales som et engangsbeløp dersom du dør, uansett om dødsfal-
let	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	(950	592	kroner	eller	1	901	184	kroner).

Du kan velge mellom en utbetaling på 12 G* eller 24 G  
(950 592 kroner eller 1 901 184 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.

Alder som forsikrede fyller  
i forsikringsåret 2012

Årspris 2012 for Dødsfallsforsikring 12 g **

Menn Kvinner

18 – 35 år 468 288

36 – 40 år 814 522

41 – 45 år 1 282 864

46 – 50 år 1 985 1 293

51 – 55 år 2 500 1 697

56 – 60 år 2 997 2 014

61 – 65 år 3 174 2 093

66 – 70 år 4 070 2 539

*	G	er	folketrygdens	grunnbeløp,	og	1	G	er	per	01.01.2012	kr	79	216.
**pris for enkel dekning 12 g. Dobbel dekning gir dobbel pris.

Pristabell YS Gruppeliv – dødsfallsforsikring 2012
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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 2012

Familiesituasjon Utbetaling til medlem
Utbetaling til 

ektefelle/samboer
Utbetaling til hvert 

barn under 20 år

Medlem enslig 38	G	(3	010	208	kr)

Medlem med 
ektefelle/samboer

18	G	(1	425	888	kr) 18	G	(1	425	888	kr)

Medlem med barn 18	G	(1	425	888	kr) 24	G	(1	901	184	kr)

Medlem med 
ektefelle/samboer 
og barn

12	G	(950	592	kr) 12	G	(950	592	kr) 18	G	(1	425	888	kr)

Pristabell YS Familieulykkesforsikring 2012

Årspris 2012

Heltidsdekning 1 085 kroner

Heltidsdekning med halv sum    612 kroner

anDre  
Ys-forDeler
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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	og	sier	ja	til	å	være	selvbetjent	

kunde. Det vil si at du mottar alle forsikringspapirer elektronisk.

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.

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 2012
•	 12	%	tilleggsrabatt	på	Husforsikring
•	 15	%	tilleggsrabatt	på	Bilforsikring	for	medlemmer	under	30	år
•	 10	%	rabatt	på	Kritisk	Sykdom	(her	gis	det	ikke	avtalerabatt	på	16	eller	20	%)

i tillegg til de 
 spesielt gunstige 
YS basis- 
forsikringene, 
har du som er 
medlem 
i et YS-forbund 
andre 
fordeler hos 
 Gjensidige.

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.

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.

Ys-raBaTT i  
sikkerhetsbutikken.no/ys
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Ys-forDeler i gjensiDige Bank 
Som	medlem	får	du	de	beste	vilkårene	Gjensidige	Bank	kan	tilby.	Gjensidige	Bank	leverer	
alle tjenestene gjennom nettbankløsninger og kan dekke dine behov for private dagligbank-, 
spare- og finansieringstjenester. for å oppnå medlemsfordelene i gjensidige Bank, må du ha 
bankkort og MasterCard kredittkort, og for å få de beste betingelsene på lån, må du i tillegg 
ha lønnsinngang til en konto i banken.

neTTBank og MoBilBank

Gjensidige	Bank	har	en	moderne	nettbank	og	mobilbank.	Det	betyr	at	du	som	kunde	enkelt	
kan opprette de kontoene du ønsker, søke om lån og kredittreserver på kontoer eller bestille 
kort	på	nett.	Du	kan	navngi	dine	kontoer,	velge	hvilke	kontoer	som	skal	være	synlige	og	om	
noen av kontoene skal disponeres av andre. Du kan også sette opp en rekke sMs-varslinger 
og ha full oversikt når du er i farta gjennom mobilbanken. Du kan velge mellom bankkort 
med eller uten legitimasjon. kortene er identiske ved bruk. gjensidige Bank er også en av 
få	banker	i	Norge	der	du	kan	benytte	MasterCard	kredittkort	til	å	betale	regninger	eller	til	å	
overføre fra kredittkortet og inn på din brukskonto.

sparing

Banksparing er en risikofri sparemulighet, og du kan velge sparing med eller uten binding. 
	Gjensidige	Bank	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
plassering på vår sparekonto gir deg fleksibel tilgang til sparepengene og samtidig en god 
rente.	Det	er	ingen	gebyr	på	uttak.	

Dine lÅne- og kreDiTTBeHov

I	Gjensidige	Bank	kan	du	velge	mellom	ordinært	boliglån,	fleksilån	(også	kalt	rammelån)	eller	
fastrentelån.	Skal	du	kjøpe	din	aller	første	bolig	og	ikke	har	så	mye	egenkapital,	kan	du	søke	
om førstehjemslån. Betingelsene er ekstra gunstige for å hjelpe deg inn i dagens bolig-
marked.	Som	YS-medlem	kan	du	også	søke	om	lån	til	bil,	motorsykkel,	campingvogn	eller	
bobil 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.

Høyrentekonto
Sparing	på	Høyrentekonto	gir	ekstra	god	avkastning.	Minste	innskudd	er	100	000	kroner	
- men renten gis på hele beløpet, fra første krone, ved innskudd over 100 000 kroner. på 
denne	kontotypen	gis	det	4	gebyrfrie	uttak	per	år.	

Fastrenteinnskudd
For	den	langsiktige	sparer	tilbyr	vi	også	sparing	med	fast	rente.	
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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.

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. 

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 
nærings	drivende	(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	medlem	i	YS	får	du	
25 % rabatt på den til enhver tid gjeldende administrasjonskostnad. 

 

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
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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




