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Som ny medlem får du extra bra försäkringar

Varmt välkommen som ny medlem i Pappers. Här får du veta mer om ditt försäkringspaket som vi har tagit

fram tillsammans med Pappers. Ditt försäkringspaket består av tre delar:

De gröna försäkringarna ingår i ditt medlemskap

• Olycksfallsförsäkring för olyckor som sker på fritiden 

• Kompletterande tjänstegrupplivförsäkring, TGL

• Barngrupplivförsäkring

• Inkomstförsäkring

• Hemförsäkring

• Diagnosförsäkring, försäkringsbelopp 25 000 kronor

Den rosa försäkringen som du ansluts till om du inte tackar nej.

Du betalar själv försäkringen till ett förmånligt medlemspris.

Läs mer om detta i den bifogade broschyren.

• Diagnosförsäkring, försäkringsbelopp 25 000 kronor, 30 kr/mån

Observera att du kan omfattas av obligatoriska försäkringar via din avdelning

inom Pappers. Hör med din avdelning vad som gäller för dig.

De blå försäkringarna kan du köpa till ett lågt medlemspris

Du tecknar själv försäkringen på folksam.se/pappers

• Tillägg inkomstförsäkring

• Sjuk- och efterlevandeförsäkring för din partner 

• Medlemsolycksfall - Fritid för din partner 

• Utökad hemförsäkring Mellan eller Stor, villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring och 

ägarlägenhetsförsäkring får du till 10 % rabatt

• Barnförsäkringen Medlemsbarn 

• Medlemsspar, ett förmånligt långsiktigt sparande
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Medlem Nej tack,jag vill inte ha Diagnos-

försäkring tillägg

Om du inte vill behålla den rosa försäkringen

Vill du tacka nej till den rosa försäkringen är vi tacksamma om du skickar den

portofria svarskupongen till oss senast 2022-11-29.

Så betalar du

Försäkringarna betalas genom löneavdrag, så när du ansluter dig till försäkringen godkänner

du samtidigt att avdraget får göras. Om det inte går att göra löneavdrag för dig, skickar

Folksam istället ett inbetalningskort tillsammans med ett erbjudande att betala via autogiro.

Om du väljer att inte betala, har försäkringen aldrig gällt. Betalar du redan en försäkring via

Pappers genom autogiro, kommer också de nya att betalas på samma sätt.

Här får du veta mer

I broschyren och på folksam.se/pappers kan du läsa mer om de olika försäkringarna och om

vilka anslutningskrav och begränsningar som gäller.

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.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta din avdelning eller oss på Folksam

på 0771-950 950.


