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Du och din familj är värda riktigt bra försäkringar. Därför samarbetar vi med Folksam som är ett stabilt
försäkringsbolag med lång erfarenhet. Försäkringspaketet för våra medlemmar är både mer
omfattande och har ett bättre pris än om du skulle teckna det utanför ditt medlemskap i Handels.

Vårt försäkringspaket består av tre delar
Här kan du se alla försäkringar som finns i vårt paket. De som ingår, de du kan tacka nej till och de du
själv kan köpa till. Har du redan någon av våra försäkringar kan du på nästa sida se vilka av
nedanstående försäkringar som ingår i just ditt erbjudande. 

De gröna försäkringarna ingår i medlemskapet i Handels, du betalar inget extra.
De som ingår är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, barngrupplivförsäkring och inkomstförsäkring.
De rosa försäkringarna ansluts du till automatiskt om du inte tackar nej.
Du betalar ett förmånligt pris för dessa.
• Sjuk- och efterlevandeförsäkring 56 kronor per månad.
• Utökat ersättningsbelopp för Olycksfallsförsäkringen 19 kronor per månad.
De blå försäkringarna kan du köpa till ett lågt medlemspris. Se nästa sida.

Tacka nej och anmäl familjemedlemmar senast 2022-11-29
Alla nya medlemmar ansluts automatiskt till de rosa försäkringarna och slipper
svara på frågor om sin hälsa. Försäkringarna börjar gälla direkt vid inträdet i
Handels förutsatt att du betalar den kommande fakturan. Du betalar från 2023-01-01.

Om du vill tacka nej, skickar du in svarskupongen till Folksam senast 2022-11-29. 
Det innebär i så fall att om du ångrar dig och vill gå med senare, kan det innebära begränsningar.
Om du vill försäkra din livskamrat, skickar du in kupongen senast 2022-11-29. 
Försäkringen börjar gälla när anmälan kommer in till Folksam.

Gör ingenting om du är nöjd
Om du är nöjd med att behålla de försäkringar som ingår i den rosa delen, behöver du inte göra
någonting.

I fortsättningen får du din post från Folksam digitalt
Som kund hos oss får du dina dokument samlade på Mina sidor på folksam.se. Gå därför in på
folksam.se/epost och se till att vi har en korrekt e-postadress, så att du inte missar viktig post från
oss.



1389500000 00008702-0081 01002201

000000010837  990039057  000  5  20250604

Datum

2022-10-20
Kampanj-id

00008702-0081

2 

1 2

Medlem Nej tack,Sjuk & efterlevande Nej tack,Olycksfall

1 2

Partner Ja tack,Sjuk & efterlevande Ja tack,Olycksfall

Det här ingår
• Hemförsäkring för alla i ditt hushåll.
• Olycksfallsförsäkring för olyckor som sker på fritiden.

Försäkringsbelopp 200 000 kronor i ersättning vid invaliditet.
• Barngrupplivförsäkring 35 000 kr utbetalas om barnet avlider och hen är under 18 år.
• Inkomstförsäkring.

Det här får du om du inte tackar nej
• Sjuk-och efterlevandeförsäkring, 56 kronor per månad.
- Ersättning vid arbetsoförmåga från 91:a sjukdagen, månadsersättning upp till 1 700 kronor.
- Dödsfallsbelopp till dina efterlevande 325 000 kronor.
- Ersättning vid vissa diagnoser, 50 000 kronor.
• Kompletterande olycksfallsförsäkring, 19 kronor per månad.
- Försäkringsbelopp 800 000 kronor i invaliditetsersättning.

Det här kan du köpa till medlemspris på folksam.se/handels
• Sjuk-och efterlevandeförsäkring för din livskamrat, 56 kronor per månad.
• Olycksfallsförsäkring för olyckor på fritiden för din livskamrat, 39 kronor per månad.
• Utökad hemförsäkring Mellan eller Stor, villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring

och ägarlägenhetsförsäkring får du till 10 % rabatt
• Tillägg Inkomstförsäkring (teckna försäkringen på folksam.se/handels)
• Barnförsäkringen Medlemsbarn, från 176 kronor per månad (se separat anmälningsblankett).
• Medlemsspar, ett förmånligt långsiktigt sparande
• Juristförsäkring, 40 kr/mån. Läs mer om försäkringen och teckna den på folksam.se/handels

Betalning
Om du inte tackar nej får du inom kort ett inbetalningskort med erbjudande om autogiro. Har du redan
en försäkring via Handels och betalar den med autogiro kommer även de nya att betalas på samma
sätt. Om du väljer att inte betala, har försäkringen aldrig gällt.




