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Datum

Kampanj-id

2018-10-18

00008687-0019

Försäkringsgivare Folksam
Telefonnummer vid frågor
0771-950 950

Du är ny medlem. Därför får du extra bra försäkringar.
Varmt välkommen som ny medlem i Elektrikerförbundet. 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 del som ingår i medlemsskapet i Elektrikerförbundet, du betalar inget extra.
. En del som du ansluts till automatiskt, det förmånliga priset betalar du själv. Vill du inte ha
denna del tackar du enkelt nej på svarskupongen.
. En del som du kan välja att lägga till för att komplettera ditt skydd till ett förmånligt
medlemspris.

Det här ingår i ditt medlemskap

. Hemförsäkring för alla i ditt hushåll
. Olycksfallsförsäkring för olyckor som sker på fritiden
Försäkringsbelopp 1 miljon kronor i invaliditetsersättning
. Inkomstförsäkring
. Gruppliv 0,8 prisbasbelopp (37 200 kr 2019) för medlem och medförsäkrad
. Barngruppliv
. Kompletterings TGL
Det här får du automatiskt om du inte tackar nej

. Sjuk- och efterlevandeförsäkring för dig, 41 kr/mån
-

Ersättning vid arbetsoförmåga efter 90:e sjukdagen, Kostnadsersättning 1 400 kronor
Ersättning vid arbetsoförmåga från 91:a sjukdagen, månadsersättning upp till 1 400 kronor
Dödsfallsbelopp till dina efterlevande, 280 000 kronor
Ersättning vid vissa diagnoser, 50 000 kronor

. Sjuk- och efterlevandeförsäkring för din make, 23 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 2019-01-01 . Om du vill tacka nej, måste
du skicka in svarskupongen till Folksam senast 2018-11-26. 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

2

Datum

Kampanj-id

2018-10-18

00008687-0019

Det här kan du välja till ett förmånligt medlemspris

. Barnförsäkringen Medlemsbarn, från 149 kr/mån (se separat anmälningsblankett)
Betalning
Inom kort får du ett inbetalningskort med erbjudande om autogiro. Om du väljer att inte
betala, har försäkringen aldrig gällt.

Läs mer
I broschyren och på folksam.se/sef beskrivs de olika försäkringarna. Där kan du också läsa om
de anslutningskrav och begränsningar som gäller.
Du kan förstås också teckna försäkringar för till exempel din bil, ditt fritidshus och din hund.
Du som är hemförsäkringskund får rabatt på flera andra försäkringar. Välkommen som
medlem i Elektrikerförbundet och till Folksam som försäkrar allt du bryr dig om.
Har du frågor är du välkommen att kontakta något av regionskontoren eller Folksam på
telefon 0771-950 950.
Med vänlig hälsning

Jonas Wallin
Ordförande Svenska Elektrikerförbundet

+

Skicka kupongen i svarskuvertet eller i ett ofrankerat kuvert:
Frisvar, Folksam, 20271481, 872 20 Kramfors

Svarskupong
Gruppavtalsnr

Kampanj-id

1383500000

00008687-0019

+
01001201

1

Medlem

Nej tack, Sjuk & efterlevande
1

Partner

2

Nej tack, Sjuk & efterlevande

Nej tack, Olycksfall

Lämna inga övriga meddelanden på svarskupongen. Den läses endast maskinellt.
Datum

Namnteckning

Gör inga anteckningar i fältet nedan. Reserverat för maskinell läsning.

000 6 20210704

+

+
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Datum

Kampanj-id

2018-10-18

00008687-0019

Försäkringsgivare Folksam
Telefonnummer vid frågor
0771-950 950

Du är ny medlem. Därför får du extra bra försäkringar.
Varmt välkommen som ny medlem i Elektrikerförbundet. 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 del som ingår i medlemsskapet i Elektrikerförbundet, du betalar inget extra.
. En del som du ansluts till automatiskt, det förmånliga priset betalar du själv. Vill du inte ha
denna del tackar du enkelt nej på svarskupongen.
. En del som du kan välja att lägga till för att komplettera ditt skydd till ett förmånligt
medlemspris.

Det här ingår i ditt medlemskap

. Hemförsäkring för alla i ditt hushåll
. Olycksfallsförsäkring för olyckor som sker på fritiden
Försäkringsbelopp 1 miljon kronor i invaliditetsersättning
. Inkomstförsäkring
. Gruppliv 0,8 prisbasbelopp (37 200 kr 2019) för medlem och medförsäkrad
. Barngruppliv
. Kompletterings TGL
Det här får du automatiskt om du inte tackar nej

. Sjuk- och efterlevandeförsäkring för dig, 41 kr/mån
-

Ersättning vid arbetsoförmåga efter 90:e sjukdagen, Kostnadsersättning 1 400 kronor
Ersättning vid arbetsoförmåga från 91:a sjukdagen, månadsersättning upp till 1 400 kronor
Dödsfallsbelopp till dina efterlevande, 280 000 kronor
Ersättning vid vissa diagnoser, 50 000 kronor

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 2019-01-01 . Om du vill tacka nej, måste
du skicka in svarskupongen till Folksam senast 2018-11-26. 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

2

Datum

Kampanj-id

2018-10-18

00008687-0019

Det här kan du välja till ett förmånligt medlemspris
Vill du trygga dina familjemedlemmar har vi förmånliga försäkringar även för dem.
Sjuk- och efterlevandeförsäkring för din sambo, 23 kr/mån
Samma ersättning som för dig.
Olycksfallsförsäkring för olyckor på fritiden för din sambo, 46 kr/mån
Försäkringsbelopp 1 miljon kronor i invaliditetsersättning
Barnförsäkringen Medlemsbarn, från 149 kr/mån (se separat anmälningsblankett)
Svaret vill vi ha senast 2018-11-26 . Ovanstående försäkringar börjar gälla när anmälan har
kommit till Folksam.

.
.
.

Betalning
Inom kort får du ett inbetalningskort med erbjudande om autogiro. Om du väljer att inte
betala, har försäkringen aldrig gällt.

Läs mer
I broschyren och på folksam.se/sef beskrivs de olika försäkringarna. Där kan du också läsa om
de anslutningskrav och begränsningar som gäller.
Du kan förstås också teckna försäkringar för till exempel din bil, ditt fritidshus och din hund.
Du som är hemförsäkringskund får rabatt på flera andra försäkringar. Välkommen som
medlem i Elektrikerförbundet och till Folksam som försäkrar allt du bryr dig om.
Har du frågor är du välkommen att kontakta något av regionskontoren eller Folksam på
telefon 0771-950 950.
Med vänlig hälsning

Jonas Wallin
Ordförande Svenska Elektrikerförbundet

+

Skicka kupongen i svarskuvertet eller i ett ofrankerat kuvert:
Frisvar, Folksam, 20271481, 872 20 Kramfors

Svarskupong
Gruppavtalsnr

Kampanj-id

1383500000

00008687-0019

+
01001201

1

Medlem

Nej tack, Sjuk & efterlevande
1

Partner

2

Ja tack, Sjuk & efterlevande

Ja tack, Olycksfall

EXEMPEL! SKA INTE ANVÄNDAS FÖR MEDDELANDE TILL FOLKSAM
Lämna inga övriga meddelanden på svarskupongen. Den läses endast maskinellt.
Datum

Namnteckning

Gör inga anteckningar i fältet nedan. Reserverat för maskinell läsning.

000 5 20210704

+

+

