Så här läser du ditt återbäringsbesked!
Datum
2020-xx-xx

Kundnummer
XXX-99999-9

Namn Namnsson
Stationsgatan 1
123 45 STADEN
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Du får tillbaka pengar av oss! Betalar du dina premier med autogiro
kommer vi att sätta in pengarna på det kontot som autogirot normalt
dras ifrån. Betalar du via faktura så drar vi av beloppet på nästa faktura.
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Varför får du tillbaka pengar? Du är delägare i ett kundägt försäkringsbolag. Det betyder att du får vara med och dela på vinsten när det går
bra för oss. Du får återbäring helt enkelt. På vår hemsida har vi samlat
de vanligaste frågorna och svaren om återbäring. Där kan du också
läsa mer om fördelarna med att vara delägare i ett kundägt företag,
folksam.se/aterbaring
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Här listas de försäkringar du får återbäring för. Återbäringen grundas
på den premie du har betalat för respektive försäkring under 2021.
Har du många försäkringar hos oss redovisas de som inte får plats
under rubriken ”Övriga försäkringar”. Skulle du sakna någon försäkring
på ditt besked så hittar du mer information på folksam.se/aterbaring
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Har du ditt hem försäkrat hos oss får du rabatt på många andra försäkringar. Vi kallar det samlingsrabatt då vi vill belöna dig som samlar dina
försäkringar i Folksam. Du kan även få andra rabatter, till exempel multirabatt om du har hemmet och två eller fler personbilar försäkrade hos
oss, om någon av bilarna klassas som grön och säker, och om du förebygger skador genom att ha installerat larm eller vattenfelsbrytare i din
villa. Hur stor din rabatt är just nu, ser du här. Har du inte samlingsrabatt
är du välkommen att kontakta oss så ser vi över ditt försäkringsbehov.

2 Din återbäring för 2021
Som kund i Folksam ömsesidig sakförsäkring är du delägare. Därför får
du nu pengar tillbaka eftersom det gick så bra för oss under 2021. Läs mer
på folksam.se/aterbaring om både återbäring och vad det innebär att vara
delägare i ett kundägt företag. För det är precis det du är.
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Barnförsäkring
Premie:
2 250,50 kr

Återbäring:

161,82 kr

Kattförsäkring
Premie:
2 250,50 kr

Återbäring:

161,82 kr

Bilförsäkring
Premie:
2 250,50 kr

Återbäring:

161,82 kr

Hästförsäkring
Premie:
2 250,50 kr

Din
återbäring

1

Försäkringar du får återbäring för:

Återbäring:

161,82 kr

Du får
tillbaka:
1 005 kr
Om du har autogiro sätter vi in återbäringenpå ditt
konto i mitten av maj. Annars får du din utbetalning
från mitten av juni genom ett avdrag på fakturan
eller som en utbetalningsavi.
Rabatter på dina försäkringar
Förutom återbäring har vi rabatter för trogna kunder
kunder. Just nu har du:

1 215 kr
i rabatt.
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Reseförsäkring
Premie:
2 250,50 kr

Återbäring:

161,82 kr

Småbåtsförsäkring
Premie:
2 250,50 kr

Återbäring:

Återbäring:

17 kr

Sparad återbäring
Från tidigare år har du en
sparad återbäring som ingår i
beloppet du får tillbaka.

På Mina sidor på folksam.se hittar du brev från
Folksam. Logga in med BankID på folksam.se/epost
och anmäl e-post och mobilnummer, så missar du
inga viktiga brev och fakturor från Folksam.

161,82 kr

Övriga försäkringar
Om du har fler försäkringar
än ovan, visas återbäringen
för dem här.

Missa ingen post från Folksam

Allt om din återbäring

Vänd och läs mer

Hur mycket återbäring du får beror på hur många
försäkringar du själv betalar premier för. Det kan
vara till exempel boende, fordon, djur eller olycksfall.
På folksam.se/aterbaring kan du läsa mer.

Återbäring:

17 kr

Fortsättning på nästa sida

Vi hjälper dig
att få koll
Är du och din familj rätt
försäkrade? Boka in en personlig
och kostnadsfri rådgivning på

0771-950 950

Välj mobilen eller datorn när
det passar dig bäst.

Du kan få samlingsrabatt när du tecknar
fler försäkringar och
andra rabatter om du
minskar skaderisken.

Hem, villa,
bil och fritidshus är
försäkringar märkta
med Bra Miljöval.

Skydd av personuppgifter
Läs mer om vår hantering av
personuppgifter och dina rättigheter
på folksam.se/personuppgifter

Vi forskar, testar
och tipsar så att
du och din familj
kan göra bättre
val och minska
risken för skador.

