Så här läser du ditt återbäringsbesked!
Återbäringsbesked 2020
Folksam ömsesidig livförsäkring

Datum
xxxx-xx-xx

Kundnummer
XXX-99999-9

Namn Namnsson
Stationsgatan 1
123 45 STADEN
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Du kommer att få pengar tillbaka av oss. Betalar du dina premier med
autogiro kommer vi att sätta in pengarna på det kontot som autogirot
normalt dras ifrån.
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Varför får du tillbaka pengar? Du som kund är delägare i Folksam.
Om det går bra för Folksam och det blir pengar över i bolaget går
överskottet tillbaka till dig som kund. 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 är beroende
av det gruppavtal du ingår i och den premie du har betalat för respektive
försäkring under 2020.

Här kommer din återbäring!
Som kund är du delägare. Det innebär att du kan få återbäring om det gått bra
för oss. Läs mer på folksam.se/aterbaring om både återbäring och vad det
betyder för dig att vara delägare i ett kundägt företag. För det är precis det du är.
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Försäkringar du får återbäring för:
Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Återbäring:

300 kr
Familjeskydd
Återbäring:

187 kr

Ditt
belopp

Du får:
300 kr
Om du har autogiro sätter vi in återbäringen på ditt
konto i mitten av november. Saknar du autogiro
skickar vi ut en utbetalningsavi med posten i mitten
på december.

Nu har vi gått över till digital post
Folksam har nu gått över till digital post, enkelt för
dig och bra för miljön! Logga in på Mina sidor på
folksam.se och ange din e-postadress så att du inte
missar fakturor eller andra viktiga meddelanden
från oss.

Vänd och läs mer

Återbäring

I Folksam ömsesidig livförsäkring får du som försäkringstagare del av överskottet. Vi kallar det återbäring och det
kan du få på olika sätt: som lägre premie för försäkring,

som kontantutbetalning eller som villkorsförbättringar.
Det är Folksam ömsesidig livförsäkring som beslutar på
vilket sätt återbäringen ska ske.

När får du din återbäring?

Så här beräknas återbäringen

Har du autogiro? Då får du din utbetalning direkt till ditt
konto i mitten av november. Om du vill skaffa autogiro
ansöker du med e-legitimation på folksam.se/autogiro.

Återbäringen är beroende av det gruppavtal du ingår
i och den premie som har betalats in under tidigare år.
Det lägsta beloppet som betalas ut är 100 kronor.

Om du inte har autogiro får du en utbetalningsavi
hemskickad i mitten av december. Anmäl gärna bankoch kontonummer på swedbank.se/kontoregister så
sätter vi in dina utbetalningar direkt på ditt bankkonto.

Skydd av personuppgifter

Är du och din familj rätt försäkrade?

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och
vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina
uppgifter. Läs mer om vår hantering av personuppgifter
och dina rättigheter på folksam.se/personuppgifter.

0771-950 950

Låt oss tillsammans se över ditt försäkringsskydd.
Vi kan hjälpa dig på 18 olika språk. Ring kundservice
eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig på

folksam.se

Du som kund är delägare i Folksam. Det
har du gemensamt
med alla som har en
försäkring eller någon
form av sparande hos
oss. Återbäringen du får nu är ett bevis på vår
gemensamma framgång.

vartannat hem i Sverige. När det går bra för
Folksam och det blir pengar över i bolaget
går överskottet tillbaka till dig som kund. Vi
kallar det återbäring och det kan handla om
förbättringar i våra försäkringar, lägre premier eller som utbetalning av pengar. Det är
så det fungerar i ett kundägt bolag. Tack för
att du är kund hos oss!

Folksams långlivade engagemang för våra
kunder sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden.
Idag försäkrar Folksam varannan person och

På folksam.se/aterbaring kan du läsa
mer om återbäringen. Välkommen!

Du är ägare
i Folksam

