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Försäkringsgivare Folksam
Telefonnummer vid frågor
0771-950 950

Grattis! Du kan få en ännu bättre medlemsförsäkring
En av fördelarna med ditt medlemskap i IF Metall är att du genom förbundets samarbete med
Folksam får flera bra försäkringar. Det har nu gått flera år sedan du fick erbjudande om att
teckna Sjuk- och efterlevandeförsäkringen. Vi vill därför ge dig en ny chans att teckna den
utan hälsodeklaration. Som förbundsordförande i IF Metall kan jag varmt rekommendera
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen, den ger ett viktigt skydd till både dig och din familj!

Sjuk- och efterlevandeförsäkring för 79 kr/mån
En sjuk- och efterlevandeförsäkring innehåller flera smarta skydd i ett. Du får ersättning om
du blir sjuk och inte kan jobba eller om du får en diagnos exempelvis cancer eller stroke. Och
om du skulle avlida får dina efterlevande en stor summa som skyddar familjens ekonomi.

Vill du tacka ja till försäkringen? Då behöver du inte göra något
Om du vill ha försäkringen behöver du inte göra något. Du får automatiskt hem en
betalningsavi där du kan välja om du i fortsättningen vill betala med autogiro eller e-faktura.
Försäkringen börjar gälla den 1 augusti 2017.

Vill du tacka nej till försäkringen? Fyll i svarskupongen och skicka till oss
Om du inte vill ha försäkringen, skickar du svarstalongen till oss portofritt senast 2017-06-25.
Tänk på, att om du vid ett senare tillfälle skulle ångra dig och vill ansöka om försäkringen,
behöver du fylla i en hälsodeklaration.

Du kan medförsäkra din partner
Vill du att din sambo, din partner eller den du är gift med ska få samma sjuk- och
efterlevandeförsäkring som du? Hör i så fall av dig till oss senast den 1 augusti 2017.

Om du vill veta mer eller har frågor
På nästa sida, i bifogad broschyr och på folksam.se/ifmetall kan du läsa mer om Sjuk- och
efterlevandeförsäkringen (till exempel hur och när den gäller) samt övriga försäkringar.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Folksam på 0771-950 950.
Med vänlig hälsning

Anders Ferbe
Ordförande Industrifacket Metall

Adresskälla:
SPAR, Skatteverket, 171 94 Solna
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Din medlemsförsäkring består av tre delar

. Försäkringar som ingår i ditt medlemskap i IF Metall, du betalar inget extra.
. Försäkringar du ansluts till automatiskt, det förmånliga priset betalar du själv.
Vill du inte ha försäkringen tackar du nej.
. Försäkringar du själv kan komplettera med, till exempel barnförsäkring.
De här försäkringarna ingår i ditt medlemskap

. Olycksfallsförsäkring på fritiden, 200 000 kr i invaliditetsersättning.
. Barngrupplivförsäkring.
. Kompletterings TGL, livförsäkring.
Den här försäkringen ansluts du till automatiskt, om du inte tackar nej

. Sjuk- och efterlevandeförsäkring, 79 kr/mån
-

Ersättning vid arbetsoförmåga efter sjukdag 90, 1 800 kr i kostnadsersättning.
Ersättning vid arbetsoförmåga från sjukdag 91, 1 800 kr/mån i max 18 månader.
Ersättning för vissa diagnoser, 50 000 kr.
Dödsfallsbelopp till din efterlevande, 250 000 kr.

Betalning
Om du ansluter dig till försäkringen skickar vi dig ett inbetalningskort på premien. Har du
sedan tidigare någon försäkring via ditt medlemsskap i IF Metall och betalar denna via
autogiro får du även betala denna försäkring genom autogiro.

En komplett beskrivning av dina medlemsförsäkringar hittar du på folksam.se/ifmetall

+

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

Svarskupong

Medlemsuppgifter

Gruppavtalsnr

Kampanj-id

5920000001

00008331-0002

+
01001001
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Medlem

Nej tack, Sjuk & Efterlevande

Exempel ! Ska inte användas för meddelanden till Folksam
Lämna inga övriga meddelanden på svarskupongen. Den läses endast maskinellt.
Datum

Namnteckning

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