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Medlemsolycksfall – Fritid för medlem – livsvarig GF 10500
•	 Olycksfallsersättning	  
•	 Akutersättning	  
•	 Sjukhusvistelse	
•	 Tandskador	
•	 Rehabilitering
•	 Övriga	kostnader	
•	 Kroppsskadeersättning
•	 Medicinsk	invaliditet	försäkringsbelopp	200	000	kr.		  
	 Högsta	möjliga	ersättning	400	000	kronor.
•	 Krisbehandling

Barngruppliv GF 10500
•	 Försäkringsbelopp	25	000	kronor

Kompletterings tjänstegruppliv K-TGL GF	14095
•	 Gäller	för	medlem	som	inte	omfattas	av	TGL	eller	 
	 jämförbar	försäkring	tecknad	av	arbetsgivaren.

Inkomstförsäkring  GF	14750-00024
•	 Gäller	för	medlemmar	som	har	ersättningsgrundande	inkomst	 
	 över	18	700	kronor	per	mån 
•	 Ersättning	max	100	ersättningsdagar 
•	 Ersättning	tillsammans	med	A-kassa	ska	ge	cirka	 
	 80	procent	av	ersättningsgrundande	inkomst

Sjöfolk medlemmar
Utökad Medlemsolycksfall – Fritid GF 11800
•	 Medicinsk	invaliditet	försäkringsbelopp	800	000	kronor.		  
	 Högsta	möjliga	ersättning	1	600	000	kronor.	

Hemförsäkring  KS 14800 – livsvarig
(efter	12	månader	sammanhängande	medlemskap	och	bosatta	inom	Norden)

Privata Väg medlemmar
Utökad Medlemsolycksfall – Fritid GF 3370 – livsvarig 
•	 Medicinsk	invaliditet	försäkringsbelopp	800	000	kronor.	 
	 Högsta	möjliga	ersättning	1	600	000	kronor.

Grupplivförsäkring för medlem och medförsäkrad GF 3370 – livsvarig
•	 Dödsfallskapital	1	prisbasbelopp	till	och	med	65	år.	Därefter	0,15	prisbasbelopp

Sjuk- och efterlevandeförsäkring GF 15000
För medlem och medförsäkrad
•	 Ersättning	vid	arbetsoförmåga	1	600	kronor	per	månad	efter	 Upp	till	26	år		80	kr	
	 180	dagars	karens.	Kostnadsersättning	1	600	kronor,	 27-35	år	 94	kr
	 ett	engångsbelopp	som	utbetalas	efter	90	dagars	karens.	 36-45	år		 107	kr
•	 Dödsfallsersättning	140	000	kronor	 46-65	år		 120	kr
•	 Diagnosersättning	50	000	kronor	 	

Utökad Medlemsolycksfall – Fritid för medlem GF	15000	 Medlem	18	kr	
(kan	ingå	som	medlemsförmån	på	din	avdelning/klubb)
•	 Medicinsk	invaliditet	försäkringsbelopp	800	000	kronor.		  
	 Högsta	möjliga	ersättning	1	600	000	kronor.
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Medlemsolycksfall – Fritid för medförsäkrad  GF 15000 38	kr
•	 Olycksfallsersättning	 •	 Övriga	kostnader
•	 Akutersättning	 •	 Kroppsskadersättning
•	 Sjukhusvistelse	 •	 Tandskador	
•	 Krisbehandling	 •	 Rehabilitering	
•	 Medicinsk	invaliditet,	försäkringsbelopp	1	000	000	kronor.	 
	 Högsta	möjliga	ersättning	2	000	000	kronor.

Hemförsäkring  GF 15000 Postnr.baserat
•	 Egendomsskydd	 •		 Överfallsskydd	 •	 ID-stöld
•	 Ansvar	 •	 Reseskydd
•	 Rättsskydd	 •	 Kris

Medlemsbarn GF 15000 
•	 Sjuk-	och	olycksfallsförsäkring	för	barn	och	ungdom	till	25	år

Pris per månad och barn 
Barnets ålder 20 pbb 30 pbb 40 pbb 50 pbb 
0-7 år 	 80	kr	 97	kr	 113	kr	 131	kr 
8-25 år 	 89	kr	 108	kr	 126	kr	 145	kr

Pensionärsförsäkring
Grupplivförsäkring för medlem och medförsäkrad GF 15000 39 kr
•	 Försäkringsbelopp	0,15	prisbasbelopp

Medlemsolycksfall – Fritid GF 15000 Medlem 8 kr
•	 Medicinsk	invaliditet	–	200	000	kronor

Medlemsolycksfall – Fritid för medförsäkrad GF 15000   19 kr
•	 Medicinsk	invaliditet	–	200	000	kronor
•	 Olycksfallsersättning
•	 Övriga	kostnader
•	 Tandskador

Sjukdom 60+ för medlem och medförsäkrad GF 89000-02400 
•	 Ersättning	vid	vissa	diagnoser,	högst	20	000	kronor 
	 Slutålder	85	år	 Beroende	på	ålder	mellan	 70-90	kr

Sparliv 60+ för medlem och medförsäkrad GF 14874 237 kr el 412 kr
Försäkringen	är	en	kombination	av	ett	efterlevandeskydd	på	 
högst	40	000	kr	och	ett	sparande.	Alternativen		för	månads- 
sparandet	är	175	kr	eller	350	kr	.	Till	det	kommer	en		premie- 
kostnad	för	efterlevandeskyddet	på	62	kr	per	månad.

Tilläggsförsäkringar för hemförsäkring
•	 Bostadsrättsförsäkring
•	 Extra	reseförsäkring	–	Resklar
•	 Villaförsäkring
Du	kan	uppgradera	din	hemförsäkring	till	Hemförsäkring	Mellan	eller	Stor	 
som	bland	annat	ger	ersättning	respektive	lägre	självrisk	vid	oturshändelser.

Gravidförsäkring

Bilförsäkring

Husdjursförsäkring

Autogiro - ett sätt att betala in din försäkring per månad
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Förmånliga försäkringar  
för din trygghet 
Tack vare ditt medlemskap i fackförbundet 
har du möjlighet att teckna flera av våra 
förmånliga försäkringar. Medlemsförsäk-
ringarna har mer innehåll och ett lägre pris 
än om du skulle teckna dem utanför ditt 
medlemskap. Vissa av dem finns inte ens 
att teckna för de som inte är medlemmar.

Du som har hemförsäkringen hos oss 
får dessutom tio procents rabatt på för-
säkringen för villan, bilen, fritidshuset, 
hunden och katten. Det kan sänka dina 
kostnader med flera hundralappar.  
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Insyn och inflytande
Förbundet och Folksam har en gemensam 
försäkringskommitté där vi tillsammans dis-
kuterar utveckling av medlemsförsäkringar.

Fullständiga försäkringsvillkor
Det här informationsbladet ger en kort 
beskrivning av medlemsförsäkringarna. 
Vid en skada gäller de fullständiga för-
säkringsvillkoren som du kan hämta på 
folksam.se eller via närmaste Folksam-
kontor. Försäkringsbeloppen är uttryckta 
i ett antal prisbasbelopp som fastställs av 
regeringen. Prisbasbeloppet för år 2014 är 
44 400 kronor.

Kontakta oss
Ring gärna vår kundservice 
0771-950 950 eller gå in på folksam.
se om du vill veta mer. Du kan också 
kontakta ditt förbund eller lokala av-
delning.

Vid skada
Ring 0771-960 960
eller gå in på folksam.se
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