VÄLKOMMEN TILL BLIWA

Försäkringar
i livets alla faser

Välkommen till Bliwa
– försäkringar för människor
Bliwa skiljer sig från många andra försäkringsbolag. Vi är specialiserade
på personförsäkringar – vi betalar ut pengar vid olyckor, sjukdom, arbets
löshet och dödsfall. Vi jobbar alltså inte med saker, utan med människor.
Vi tar alltid fram våra försäkringar för större grupper på företag och
organisationer. För medarbetare, medlemmar och deras familjer – totalt
en miljon svenskar. Du är försäkrad hos oss tack vare ditt medlemskap
i Unionen.
Vi är ett så kallat ömsesidigt bolag. Det innebär att vår eventuella vinst
går tillbaka till dig och alla andra kunder i form av bättre erbjudande.

Försäkringar för dig som är medlem i Unionen
Olycksfallsförsäkring
Om en olycka gör att du inte längre kan
fungera eller arbeta som vanligt, då kan
olycksfallsförsäkringen ge ersättning.
Sjukförsäkring
Sjukförsäkringen kompletterar ersättning
du får från Försäkringskassan och even
tuell kollektivavtalad försäkring. Den
hjälper till att minska inkomstbortfallet
om du blir långtidssjukskriven.
Livförsäkring
Hur går det för dina nära om du dör?
Livförsäkringen kan ge ekonomisk trygg
het under en svår period. Ersättningen
betalas ut som ett engångsbelopp.
Diagnosförsäkring
Om du drabbas av allvarlig sjukdom
– som hjärtinfarkt, stroke eller cancer –
kan diagnosförsäkringen ge omedelbar
ekonomisk hjälp. Ersättningen betalas
ut som ett engångsbelopp.

Sjukkapitalförsäkring
Om du blir långtidssjuk och din förmåga
att arbeta sjunker, då minskar din
inkomst. Sjukkapitalförsäkringen ger ett
ekonomiskt tillskott. Ersättningen betalas
ut som ett engångsbelopp.
Vårdförsäkring
Vårdförsäkringen underlättar och vägleder
om du behöver specialistvård eller önskar
hjälp att hitta rätt vård. Bliwas sjukvårds
planering garanterar snabb kontakt med
en privat vårdgivare.
Barn- och gravidförsäkring
Om ditt barn drabbas av en olycka eller
långdragen sjukdom, då kan barnförsäk
ringen ge ekonomiskt skydd. Både vid
sjukdom och olycksfall. Gravidförsäk
ringen ger ekonomiskt skydd redan under
graviditeten.
Familjeskydd
Om du dör riskerar din familj att drabbas
ekonomiskt. Familjeskyddet kan ge dina
närstående ekonomisk trygghet. Ersätt
ningen betalas ut som månadsbelopp
under en längre period.

Läs mer om Unionens personförsäkringar på bliwa.se/unionen
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