Metalls medlemsförsäkringar inom Samhall 2005
Försäkringsnr
Detta ingår i
medlemskapet

Detta kan du
teckna genom
ditt medlemskap

Månadskostnad

Olycksfallsförsäkring TFF för medlem
• Ekonomisk invaliditet högst 12 prisbasbelopp
• Medicinsk invaliditet högst 12 prisbabelopp
• Rehabilitering

GF 57100

Kompletterande Tjänstegrupplivförsäkring TGL
• Gäller för försäkringsberättigad medlem som inte omfattas av TGL

GF 14032

Grupplivförsäkring för medlem och medförsäkrad
• Sjukkapital vid arbetsoförmåga
• Dödsfallskapital 3 prisbasbelopp

GF 13904

Medlem 105,00 kr
Medförs. 74,00 kr

Olycksfallsförsäkring TFF för medlem
• Ekonomisk invaliditet 8 prisbasbelopp
• Medicinsk invaliditet 8 prisbasbelopp
• Akutersättning
• Merkostnader
• Tandskador
• Olycksfallskapital 3 procent av prisbasbeloppet
• Dödsfall på grund av olycksfall 0,5 prisbasbelopp

GF 13904

18,00 kr

Olycksfallsförsäkring TFF för medförsäkrad
• Ekonomisk invaliditet 20 prisbasbelopp
• Medicinsk invaliditet 20 prisbasbelopp
• Akutersättning
• Merkostnader
• Tandskador
• Olycksfallskapital 3 procent av prisbasbeloppet
• Rehabilitering
• Dödsfall på grund av olycksfall 0,5 prisbasbelopp

25,00 kr

Hemförsäkring - beloppslös
• Egendomsskydd
• Ansvar
• Rättsskydd
• Överfallsskydd
• Reseskyd
• Efterskydd

KS 14050

Postnummerbaserat

MedlemsBarn
• Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom till 25 år

GF 13900

53,50 kr

Vänd!

Försäkringsnr
Pensionärsförsäkring

Komplettera med
Folksams övriga
erbjudanden

Pensionärsförsäkring
• För medlem och medförsäkrad
Gruppliv
• Försäkringsbelopp 0,5 alternativ 0,75 prisbasbelopp
Olycksfallsförsäkring
• Invaliditet högst 4 prisbasbelopp
• Akutersättning
• Merkostnader
• Tandskador

Månadskostnad

GF 19000-01700

63,00 kr/85,00 kr
19,00 kr

Tilläggsförsäkringar för hemförsäkring
• Allrisk
• Bostadsrättstillägg
• Extra reseförsäkring – Resklar
• Villaförsäkring
Bilförsäkring
Husdjursförsäkring
Autogiro – ett sätt att betala in din försäkring per månad
Banksparande

Pensionssparande

Folksam, LO och LO-förbunden äger
tillsammans Folksam LO Pension. Där
kan du få professionell förvaltning av
dina pensionspengar till låg avgift.
Folksam LO Pension och Folksam har
många alternativ för dig som gör personliga val för avtalspensionen, premiepensionen eller väljer individuellt pensionssparande.
MedlemsPension

Är ett bra alternativ för medlemmar i
facket som individuellt vill ha en traditionell försäkring eller fondförsäkring.
MedlemsPension är dessutom könsneutral och ger kvinnor lika mycket i utdelning som män. Anmäl dig direkt på nätet www.medlemspension.nu
Det trygga boendet

Ett unikt skydd inte bara för din bostad
utan för hela din familj. Med Det trygga
boendet får du tillgång till många värdefulla tjänster som gör ditt boende både
tryggare och enklare oavsett om du bor i
hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Läs
mer på www.folksam.se
Det trygga boendet ger dig:
• Bygg- och hantverkarservice
• Juridikservice
• Bo kvar-försäkring
• Banktjänster
• Säkerhetsprodukter
S7634 04-11

Dessutom för dig som bor i villa:
• Hantverkarjour
• Trygghetsavtal
Förmånliga banktjänster

Genom Folksams samarbete med
Ikanobanken kan vi erbjuda dig som är
kund i Folksam förmånliga banktjänster.
• Banksparande med hög rörlig ränta
• Folksamlånet – enkelt, tryggt och förmånligt
• Bolån med flera fördelar
Läs mer på www.folksam.se
(Banktjänster).

sjukdomar, belastningsskador och
mycket annat.
Det handlar om att använda kunskaperna ett stort försäkringsbolag har på
ett sätt som gynnar kunderna.
Kontakta oss

För mer information om dina medlemsförsäkringar hänvisar vi till
www.folksam.se eller ring närmaste
Folksamkontor. Du kan också kontakta
ditt förbund/lokala avdelning eller besöka www.metall.se

Information på många språk

Till Folksams flerspråkiga rikskundtjänst kan du vända dig och få information om socialförsäkringssystemet,
fackets försäkringar, privata försäkringar, sparande, banktjänster med mera. På
ditt eget språk eller på lätt svenska. Läs
mer på www.folksam.se
(Infocenter).
Forskning för dig

Folksam ägs av kunderna. Företaget gör
aktiva insatser för att minska
skadorna i samhället.
Folksams trafiksäkerhetsforskning är
känd över hela världen. Som kund har
du bland annat tillgång till undersökningen ”Hur säker är bilen”.
Dessutom utvecklar Folksam
behandlingsmetoder för hjärt- och kärl-

Insyn och inflytande
Förbundet och Folksam har en gemensam försäkringskommitté där vi
kan pröva skadeärenden och diskutera utveckling av medlemsförsäkringar.

Det här informationsbladet ger en kortfattad beskrivning av medlemsförsäkringarna. Vid skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller. Villkoren
kan du hämta via Internet på
www.folksam.se eller genom att kontakta
närmaste Folksamkontor.
Försäkringsbeloppen är uttryckta
i ett antal prisbasbelopp som fastställs
varje år enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för år 2005 är
39 400 kronor.

