
Pappers Medlemsförsäkringar  
för pensionärer 2017

Fortsättning på nästa sida

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap

Sjukdom 60+ – för medlem  Avtalsnummer GF 14701-00020
Ersättning vid vissa diagnoser, högst 20 000 kronor. Slutålder 85 år.

Olycksfall 60+ – för medlem Avtalsnummer GF 14701-00020
•	 Medicinsk invaliditet 200 000 kronor
•	 Olycksfallsersättning
•	 Akutersättning
•	 Sjukhusvistelse
•	 Tandskadekostnader
•	 Övriga kostnader
•	 Kroppsskadeersättning
•	 Krisförsäkring
•	 Dödsfallsersättning på grund av olycksfall 10 000 kronor

Barngruppliv Avtalsnummer GF 14701-00020
•	 Försäkringsbelopp 35 000 kronor

Hemförsäkring – beloppslös Avtalsnummer GF 14701-00020
•	 Egendomsskydd
•	 Ansvar
•	 Rättsskydd
•	 Överfallsskydd
•	 Reseskydd
•	 Krisförsäkring
•	 ID-stöld

Grupplivförsäkring.  
För medlemmar födda 1932 eller tidigare Avtalsnummer GF 14703
•	 Försäkringsbelopp 31 800 kronor

Försäkringar med extra förmånligt pris

Sjukdom 60+ – för medförsäkrad  Avtalsnummer GF 89000-02000
Ersättning vid vissa diagnoser, högst 20 000 kronor. Slutålder 85 år. Månadskostnad beroende på ålder 70-90 kr

Olycksfall 60+ – för medförsäkrad Avtalsnummer GF 89000-02000
•	 Medicinsk invaliditet 200 000 kronor
•	 Olycksfallsersättning
•	 Akutersättning
•	 Sjukhusvistelse
•	 Tandskadekostnader
•	 Övriga kostnader
•	 Kroppsskadeersättning
•	 Krisförsäkring
•	 Dödsfallsersättning på grund av olycksfall 10 000 kronor

Månadskostnad 32 kr



Försäkringar med extra förmånligt pris, fortsättning
Sparliv 60+ – för medlem och medförsäkrad Avtalsnummer GF 14873 
Försäkringen är en kombination av ett efterlevandeskydd på högst 
40 000 kr och ett sparande. Alternativen  för månadssparandet är 
175 kr eller 350 kr. Till det kommer en premiekostnad för efterlevan-
deskyddet på 62 kr per månad.

Månadskostnad 237 eller 412 kr

Medlemsbarn Avtalsnummer GF 89000-02000
•	 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom  

till och med 25 år.
Månadskostnad per barn 0-7 år 8-25 år

Försäkringsbelopp 25 pbb (1 120 000 kr) 146 kr  166 kr

Försäkringsbelopp 50 pbb (2 240 000 kr) 230 kr  259 kr

Kontakta oss
Ring gärna vår kundservice på 0771-950 950 eller  
gå in på folksam.se/forbund om du vill veta mer.  
Du kan också kontakta din klubb. 

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

Förmånliga försäkringar för din trygghet
Tack vare ditt medlemskap i fackförbundet har du möjlighet 
att teckna flera av våra förmånliga försäkringar. Medlems-
försäkringarna 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 pro-
cents rabatt på försäkringen för villan, bilen, fritidshuset, 
hunden och katten. Det kan sänka dina kostnader med flera 
hundralappar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Fullständiga försäkringsvillkor
Det här informationsbladet ger en kort beskrivning av med-
lemsförsäkringarna. För försäkringarna gäller de fullstän-
diga försäkringsvillkoren som du kan hämta på folksam.se 
eller via närmaste Folksamkontor. Vissa försäkringsbelopp är 
uttryckta i antal prisbasbelopp som fastställs av regeringen.

Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor. 

Insyn och inflytande
Förbundet och Folksam har en gemensam försäkringskom-
mité där vi tillsammans diskuterar utveckling av medlems-
försäkringar.
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