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Försäkringsgivare Folksam
Telefonnummer vid frågor
0771-950 950

Grattis!
Du är ny medlem. Därför får du extra bra försäkringar.
Varmt välkommen som ny medlem i IF Metall. Vi skickar här information om det försäkringspaket som vi har tagit fram tillsammans med Folksam och som du redan har en del
av. Nu är bara frågan hur mycket mer du vill ha. Läs vidare och bestäm dig sen. Vill du ha
goda råd är du välkommen att ringa Folksam.

Försäkringspaketet består av tre delar

•
•
•

En bit som ingår i medlemskapet i IF Metall, du betalar inget extra.
En bit som du ansluts till automatiskt, det förmånliga priset betalar du själv. Vill du inte ha denna bit tackar du enkelt nej på svarskupongen.
En bit som du kan välja att lägga till för att komplettera ditt skydd till ett förmånligt
medlemspris.

Det här ingår för dig

•

Olycksfallsförsäkring för olyckor som sker på fritiden
Försäkringsbelopp 200 000 kronor i invaliditetsersättning
• Kompletterings TGL
• Barngruppliv
• Inkomstförsäkring

Det här får du automatiskt om du inte tackar nej

•

Sjuk- och efterlevandeförsäkring för dig, 68 kr/mån
- Ersättning vid arbetsoförmåga efter 90:e sjukdagen, kostnadsersättning 1 800 kronor
- Ersättning vid arbetsoförmåga från 91:a sjukdagen, månadsersättning upp till 1 800
kronor
- Dödsfallsbelopp till dina efterlevande, 250 000 kronor
- Ersättning vid vissa diagnoser, 50 000 kronor
• Kompletterande olycksfallsförsäkring 22 kr/mån
Försäkringsbelopp 800 000 kronor i invaliditetsersättning
• Sjuk- och efterlevandeförsäkring för din make, 68 kr/mån
Samma ersättning som för dig
• Olycksfallsförsäkring för olyckor på fritiden för din make, 46 kr/mån
Försäkringsbelopp 1 miljon kronor i invaliditetsersättning
Alla nya medlemmar ansluts automatiskt till ovanstående försäkringar utan att behöva
svara på frågor om sin hälsa. Försäkringarna börjar gälla direkt vid inträdet i förbundet
förutsatt att du betalar den kommande fakturan. Du betalar från 2019-10-01 . Om du vill
tacka nej, måste du skicka in svarskupongen till Folksam senast 2019-08-19. Det innebär i
så fall att om du ångrar dig och vill gå med senare, måste du först fylla i en hälsodeklaration.

Adresskälla:
SPAR, Skatteverket, 171 94 Solna
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Det här kan du välja till ett förmånligt medlemspris

•
•
•
•

Juristförsäkring, 30 kr/mån
Hemförsäkring för alla i ditt hushåll, 113 kr/mån. (separat anmälningsblankett)
Barnförsäkringen Medlemsbarn, från 149 kr/mån (separat anmälningsblankett)
Tillägg inkomstförsäkring (Teckna försäkringen på folksam.se/ifmetall)

Betalning
Försäkringarna betalas genom löneavdrag, så när du ansluter dig till försäkringen godkänner
du samtidigt att avdraget får göras. Om det inte går att göra löneavdrag för dig, skickar Folksam istället ett inbetalningskort tillsammans med ett erbjudande att betala via autogiro. Om
du väljer att inte betala, har försäkringen aldrig gällt.

Läs mer
I broschyren och på folksam.se/ifmetall beskrivs de olika försäkringarna. Där kan du också läsa om de anslutningskrav och begränsningar som gäller. Du som är hemförsäkringskund får
rabatt på flera andra försäkringar.
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningen eller Folksam på 0771-950 950.
Med vänlig hälsning

Marie Nilsson
Ordförande Industrifacket Metall
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Nej tack,Olycksfall

Ja tack,Juristförsäkring
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Försäkringsgivare Folksam
Telefonnummer vid frågor
0771-950 950

Grattis!
Du är ny medlem. Därför får du extra bra försäkringar.
Varmt välkommen som ny medlem i IF Metall. Vi skickar här information om det försäkringspaket som vi har tagit fram tillsammans med Folksam och som du redan har en del
av. Nu är bara frågan hur mycket mer du vill ha. Läs vidare och bestäm dig sen. Vill du ha
goda råd är du välkommen att ringa Folksam.

Försäkringspaketet består av tre delar

•
•
•

En bit som ingår i medlemskapet i IF Metall, du betalar inget extra.
En bit som du ansluts till automatiskt, det förmånliga priset betalar du själv. Vill du inte ha denna bit tackar du enkelt nej på svarskupongen.
En bit som du kan välja att lägga till för att komplettera ditt skydd till ett förmånligt
medlemspris.

Det här ingår för dig

•

Olycksfallsförsäkring för olyckor som sker på fritiden
Försäkringsbelopp 200 000 kronor i invaliditetsersättning
• Kompletterings TGL
• Barngruppliv
• Inkomstförsäkring

Det här får du automatiskt om du inte tackar nej

•

Sjuk- och efterlevandeförsäkring för dig, 68 kr/mån
- Ersättning vid arbetsoförmåga efter 90:e sjukdagen, kostnadsersättning 1 800 kronor
- Ersättning vid arbetsoförmåga från 91:a sjukdagen, månadsersättning upp till 1 800
kronor
- Dödsfallsbelopp till dina efterlevande, 250 000 kronor
- Ersättning vid vissa diagnoser, 50 000 kronor
• Kompletterande olycksfallsförsäkring 22 kr/mån
Försäkringsbelopp 800 000 kronor i invaliditetsersättning
Alla nya medlemmar ansluts automatiskt till ovanstående försäkringar utan att behöva
svara på frågor om sin hälsa. Försäkringarna börjar gälla direkt vid inträdet i förbundet
förutsatt att du betalar den kommande fakturan. Du betalar från 2019-10-01 . Om du vill
tacka nej, måste du skicka in svarskupongen till Folksam senast 2019-08-19. Det innebär i
så fall att om du ångrar dig och vill gå med senare, måste du först fylla i en hälsodeklaration.
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Det här kan du välja till ett förmånligt medlemspris

•

Sjuk- och efterlevandeförsäkring för din sambo, 68 kr/mån
Samma ersättning som för dig.
• Olycksfallsförsäkring för olyckor på fritiden för din sambo, 46 kr/mån
Försäkringsbelopp 1 miljon kronor i invaliditetsersättning
• Juristförsäkring, 30 kr/mån
• Hemförsäkring för alla i ditt hushåll, 86 kr/mån. (separat anmälningsblankett)
• Barnförsäkringen Medlemsbarn, från 149 kr/mån (separat anmälningsblankett)
• Tillägg inkomstförsäkring (Teckna försäkringen på folksam.se/ifmetall)
Svar vill vi ha senast 2019-08-19. Försäkringen startar när anmälan har kommit till Folksam.

Betalning
Försäkringarna betalas genom löneavdrag, så när du ansluter dig till försäkringen godkänner
du samtidigt att avdraget får göras. Om det inte går att göra löneavdrag för dig, skickar Folksam istället ett inbetalningskort tillsammans med ett erbjudande att betala via autogiro. Om
du väljer att inte betala, har försäkringen aldrig gällt.
Har du redan en försäkring i Folksam via IF Metall och betalar den genom löneavdrag eller
autogiro, kommer även de nya att betalas på samma sätt.

Läs mer
I broschyren och på folksam.se/ifmetall beskrivs de olika försäkringarna. Där kan du också läsa om de anslutningskrav och begränsningar som gäller. Du som är hemförsäkringskund får
rabatt på flera andra försäkringar.
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningen eller Folksam på 0771-950 950.
Med vänlig hälsning

Marie Nilsson
Ordförande Industrifacket Metall
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Ja tack,Juristförsäkring

