1 januari 2018

Genom ditt medlemskap
får du teckna trygga försäkringar till bra priser
hos Folksam
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Välkommen till oss!
SKPF är i dag Sveriges tredje största pensionärsorganisation med över
170 000 medlemmar i 157 avdelningar runt om i Sverige. Vi är en öppen,
politiskt och religiöst oberoende organisation för alla med någon form av
pension. Vi välkomnar dig som är ålderspensionär, uppbär sjukersättning
eller är make, sambo eller anhörig till en pensionär.
För oss är det självklart att den stora gruppen pensionärer ska ha inflytande
i frågor som rör äldre. Därför har vi representanter i regeringens Pensionärskommitté och är aktiva i pensionärsråden i kommuner, landsting och regioner.
Våra lokalavdelningar ordnar mängder av sociala och kulturella aktiviteter
– du får tillfälle att resa, studera, motionera och träffa nya människor.
Som medlem får du också tillgång till en rad förmåner, som våra medlemsförsäkringar i Folksam.
Vi arbetar ständigt tillsammans med Folksam för att kunna tillhandahålla
riktigt bra försäkringar till rimliga kostnader. I den här broschyren kan du
läsa mer om dessa försäkringar, och hur du behåller tryggheten från yrkeslivet genom att fortsätta vara bra försäkrad även som pensionär.

Välkommen till oss i SKPF!

Berit Bölander
Förbundsordförande
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Varsågod – en översikt
Den här broschyren ger en översiktlig information
om de försäkringar du kan teckna genom SKPF.
Kontakta Folksam om du vill ha de fullständiga
villkoren.
Vi har öppet måndag-fredag 7.30 – 21
lördag-söndag 9 – 19

0771-950 950
Eller läs mer på folksam.se
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Det här är vi
Vi bevakar dina intressen

SKPF finns till för att bevaka dina och andra pensionärers intressen. När vi
bildades 1949 var vårt syfte att ”behålla arbetslivets gemenskap” och vara
en intresseorganisation för våra medlemmar. Den ambitionen har vi fortfarande kvar.
• På central nivå arbetar vi med välfärdsfrågor för äldre. Vi uppvaktar
regeringen, myndigheter och departement. Vi har två ledamöter i
regeringens pensionärskommitté.
• På lokal nivå arbetar vi med att skapa mötespunkter för dig och andra
pensionärer, vi ordnar resor och vi har representanter i kommunala
pensionärsråd.

Din medlemstidning

Vår tidning Här & Nu utkommer sex gånger om året. Där kan du läsa om:
• Aktuella pensions- och försäkringsfrågor.
• Vad som är på gång i förbundet.
• Vad som händer lokalt.

Så styrs vi

Kongressen, som hålls vart tredje år, är förbundets högsta beslutande organ.
Den dagliga verksamheten leds av förbundsstyrelsens verkställande utskott.

Bli medlem idag!

Du som har någon form av pension kan bli medlem och även din make,
registrerade partner eller sambo. Avgiften varierar mellan 120 och 200
kronor per år beroende på vilken avdelning du tillhör. Om du vill bli medlem
i SKPF fyller du enklast i medlemsanmälan på sista sidan i den här broschyren
och skickar den till SKPF. Det är viktigt att du anmäler dig snabbt så att du
inte riskerar att mista dina försäkringar. Du kan också anmäla dig på SKPF:s
hemsida eller via e-post. Varmt välkommen!

Kontakta oss

SKPF, Box 300 88, 104 25 Stockholm
Telefon 010-442 74 60 måndag – fredag under kontorstid
Fax 08-32 69 95. E-post: info@skpf.se
Hemsida: www.skpf.se
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Medlemsförsäkringar
hos Folksam
Säkert vill du behålla många av dina försäkringar, även när du har slutat
att arbeta. När du går i pension förlängs (genom SKPF) automatiskt de
försäkringar som du har haft genom Kommunal, under tiden du söker
medlemskap i SKPF. Det gäller din hemförsäkring, Medlemsolycksfall
– Fritid och dina frivilliga medlemsförsäkringar.
Du får möjlighet att behålla Medlemsolycksfall – Fritid och hemförsäkringen
som ingick i medlemsavgiften till Kommunal, men nu måste du själv betala.
Skyddet i försäkringarna är fördelaktigt och eftersom vi är så många som
har dem, kan priset hållas nere.
Om du är över 65 år eller när du fyller 65 år får du automatiskt Sjukdom
60+ i stället för den frivilliga Sjuk- och efterlevandeförsäkringen och
Olycksfall 60+ i stället för Medlemsolycksfall – Fritid.

Några förändringar vid 65 år

• Sjuk- och efterlevandeförsäkring blir automatiskt Sjukdom 60+
• Medlemsolycksfall – Fritid blir automatiskt Olycksfall 60+

Vill du utöka dina försäkringar?

Om du inte har haft Sjuk- och efterlevandeförsäkringen tidigare eller vill byta
ut den, kan du teckna försäkringen Sjukdom 60+. Du får inte ha fyllt 75 år och
du måste anmäla dig inom sex månader från att du blir medlem i SKPF.
• Är du under 65 år, får du en ny chans när du fyller 65.
• Är du under 60 år kan du ansöka om Sjukdom 60+ genom att fylla
i en hälsodeklaration.
• För hemförsäkringen och Olycksfall 60+ finns däremot ingen
tids- eller åldersgräns.
Läs mer längre fram i broschyren.

Nej, jag vill inte gå med

Väljer du att inte gå med i SKPF eller om du upphör med ditt medlemskap,
så upphör också dina försäkringar.
Vill du avsluta dina försäkringar direkt, kontaktar du Folksam.
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För alla medlemmar
SKPF:s hemförsäkring – din nyckel till
trygghet
Kanske är hemförsäkringen den viktigaste av alla dina försäkringar.
Du får en riktigt bra hemförsäkring som täcker mycket till ett lågt pris.
Hemförsäkringen inkluderar även en otursförsäkring, Allrisk, och ett
förlängt reseskydd.

Utan övre gräns

Det fina med hemförsäkringen är att den är beloppslös, det vill säga
utan en övre gräns för ersättning.

Gäller för hela familjen

Försäkringen gäller för alla som är skrivna och bosatta på din adress
under förutsättning att ni har gemensamt hushåll. På resa gäller den
dessutom i hela världen under de första 60 dagarna.

Utökat skydd i bostaden

Hemförsäkringen ger ett utökat skydd vid stöld i bostaden för dig som
får:
• Stöd i bostaden enligt socialtjänstlagen
• Insatser i bostaden enligt lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade, eller
• Hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Skyddet innebär att du kan få ersättning bland annat för kontanter (upp
till 3 000 kronor) om stölden troligen utförts av någon som har tillåtelse
att vistas i bostaden eller som har nyckel.

8

Vad kostar
hemförsäkringen?

Förköpsinformation

Du betalar en premie
på 79-110 kronor
i månaden.

Det här ingår

• Egendomsskydd för hushållets lösa saker vid brand, stöld
och skadegörelse.
• Ansvarsförsäkring, om någon utanför familjen kräver dig på
skadestånd.
• Rättskyddsförsäkring för advokat- och rättegångskostnader
om du hamnar i en rättslig tvist.
• Överfallsskydd, om du blir utsatt för misshandel, grovt sexualbrott
eller annat överfall.
• Reseskydd i 60 dagar vid resor över hela världen om du tecknar hemförsäkring via SKPF. Övriga hemförsäkringar har 45 dagars reseskydd.
• Skador på hushållsmaskiner som du själv äger, ersättning för förstörd
mat i kylen och frysen.
• Transport- och trafikskador.
• Merutgifter och hyresbortfall.
• Om du flyttar är dina saker försäkrade, både på din nya och gamla
adress under en månad.
• Allrisk (otursförsäkring) på 40 000 kronor, om du råkar ut för en
skada genom en plötslig oförutsedd händelse.
• Utökat stöldskydd.
• Bortaskydd på 80 000 kronor, om du tar med dig eller förvarar dina saker
på en annan plats än i din bostad.
• Kontanter upp till 3 000 kr och låsbyte upp till 3 000 kr.
• ID-stöld – Hjälp om någon exempelvis tagit lån eller beställt varor i ditt namn.
Du har ingen självrisk på egendomsskador vid rån och överfall.

Vad kostar hemförsäkringen?

Du betalar en premie på 79-110 kronor i månaden.
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Uppgradera och bygg ut hemförsäkringen

SKPF:s hemförsäkring är både trygg och bra, men om du vill kan du
göra den ännu bättre genom att uppgradera den till Hemförsäkring Stor.
Du kan också köpa tilläggsförsäkringar för att anpassa den efter dina
specifika behov.

Hemförsäkring Stor

Samma trygghet som i SKPF:s hemförsäkring men även bland annat
högre ersättning vid oturshändelser och ett extra skydd för hemelektronik. Du får också halverad självrisk. Dessutom ingår den extra förmånliga reseförsäkringen Resklar som annars är en tilläggsförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Med tilläggsförsäkringar kan du, för ett par extra tior i månaden, få
ersättning för sådant som annars inte ingår i hemförsäkringen. Nedan
finns två av dem som vi brukar rekommendera. Läs mer om alla tillägg
på folksam.se.
• Resklar – en förstärkning av reseskyddet med bland annat avbeställningsskydd för alla resor och alla i familjen.
• Värdesak – för ett enstaka värdefullt föremål, till exempel en samling
eller ett musikinstrument.

Tänk på!

Bor du i bostadsrätt, radhus eller villa behöver du också en särskild försäkring för ditt boende. Hör av dig till Folksam så hjälper de dig att bli
rätt försäkrad.

Fler försäkringar lönar sig

Om du har din hemförsäkring hos Folksam får du samlingsrabatt
på många av deras andra försäkringar, till exempel bilen, fritidshuset
eller hunden.
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Försäkringsinformation
Deltagarolycksfall – ingår i medlemskapet

När du deltar i verksamhet som arrangeras av SKPF är du skyddad vid
olycksfall. Försäkringen gäller även på väg till och från evenemanget.

Begreppet olycksfallsskada

Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada som du drabbas av genom
en oförutsedd plötslig yttre händelse. Till exempel psykiska besvär
betraktas inte som en kroppsskada.
Följande skador räknas också som olycksfallsskador även om du inte
varit med om en plötslig yttre händelse:
• Hälseneruptur (avsliten hälsena)
• Vridvåld mot knä
• Fraktur (dock inte stressfraktur)
• Solsting, värmeslag och förfrysning.
Vi lämnar också ersättning för skador på protes eller liknande som
används för sitt ändamål när skadan inträffade.
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Barnförsäkringen Medlemsbarn
Som ett komplement till de allmänna försäkringar som samhället
erbjuder kan du teckna en barnförsäkring för dina barn och barnbarn.
Våra barn är det vi bryr oss mest om i livet. De är härligt busiga, spralliga
och sprudlar av lust att leva. Men mitt i all livlighet är det lätt att det händer
olyckor. Många barn och ungdomar har tyvärr ett dåligt försäkringsskydd. Kommunernas försäkringar gäller oftast bara vid olycksfall och
dessutom bara när barnen är på förskola eller i skolan. Vår barnförsäkring
täcker både olycksfall och sjukdom. Den gäller dessutom dygnet runt,
även på helger, lov och när barnet leker och sportar.

Alla barn är välkomna

Grundtanken med försäkringen Medlemsbarn är att alla som vill ska få
vara med. Därför får du teckna den utan hälsoprövning och i stället har
vi tids- och åldersgränser som är lika för alla. Försäkringen gäller naturligtvis vid olycksfall från första stund du tecknat den, men vid sjukdom
måste du ha haft försäkringen ett halvår innan du kan få full ersättning.
Den gäller dock direkt för läkekostnader, resekostnader och kostnader
för krisbehandling. Du kan teckna den för barn som ännu inte har fyllt
18 år och den gäller ända till 25 års ålder.

Kontakta Folksam

De hjälper dig gärna och svarar på dina frågor om försäkringar.
Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/skpf
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Förköpsinformation
Två försäkringar på en gång
Grupplivförsäkringen och fondförsäkringen i Sparliv 60+ kompletterar varandra.
Grupplivförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp vid dödsfall. Sparandet
i fondförsäkringen kan du använda till vad du vill. I takt med att du blir äldre minskar
den ersättning som kan betalas ut från grupplivförsäkringen. I gengäld förväntas
värdet på ditt sammanlagda sparande öka. Hur stort beloppet blir i framtiden
beror på hur mycket du sparar, när du börjar och hur fonderna du sparar i har
utvecklats.

Så här går det till

Månadskostnaden för Sparliv 60+ bestäms för ett kalenderår i taget. Du väljer mellan
två belopp som för närvarande är 229 eller 404 kronor i månaden. 54 kronor går till
grupplivförsäkringen medan resten går till ditt eget sparande som placeras i fonder.
Grupplivförsäkringen

54 kr/mån

Grupplivförsäkringen

54 kr/mån

Eget sparande

175 kr/mån

Eget sparande

350 kr/mån

Summa

229 kr/mån

Summa

404 kr/mån

Grupplivförsäkringen

Grupplivförsäkringen är till för att ge ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.
Försäkringsbeloppet i grupplivförsäkringen är 40 000 kronor fram till 68 års ålder. Efter
det minskar beloppet successivt fram till 85 års ålder då grupplivförsäkringen upphör.

Fondförsäkringen

Det egna sparandet i fondförsäkringen kan du använda hur du vill. Vill du ha ett
ekonomiskt skydd till dina efterlevande även efter det att grupplivförsäkringen har
upphört låter du sparandet vara kvar.

Enkelt sparande med låg risk

Du behöver inte själv fundera över vilka fonder du ska spara i. Vi har valt två fonder
som har låg risk och låga avgifter för att du ska känna dig trygg med ditt sparande.
Du får ingen faktura utan betalar enkelt via autogiro.

Innan du tecknar försäkringen så finns mer om försäkringen i Förköpsinformationen, som finns på folksam.se.
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Bra att veta
• Avgiften för fondförsäkringen är 120 kronor och 0,3 procent av
det sparade kapitalet per år. Du betalar också fondavgifter som
fondbolagen tar ut.
• Redan efter ett år har du möjlighet att ta ut ditt sparade kapital
om du betalar en uttagsavgift.
• Tar du ut hela ditt fondvärde utan att fortsätta spara upphör
Sparliv 60+.
• Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
• Beloppet som betalas ut från grupplivförsäkringen respektive
fondförsäkringen är befriat från inkomstskatt.

Några enkla regler
För att komma igång med Sparliv 60+ behöver du bara fylla i en ansökan. Det finns
dock några regler som du måste uppfylla:
• Du måste vara medlem eller medförsäkrad till medlem i ett förbund eller en
organisation som har avtal med oss.
• Du får inte vara äldre än 70 år och inte vara inskriven i sluten sjukvård när
du tecknar försäkringen.
• Om du dör inom ett år efter tecknandet till följd av en sjukdom som visat
symtom redan innan du tecknade försäkringen, betalas ditt sparade belopp ut,
men inte försäkringsbeloppet från grupplivförsäkringen.
• Du som är under 60 år kan också ansöka om försäkringen, men då måste du
först svara på frågor om din hälsa.
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Förköpsinformation
Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Försäkringen ger en ekonomisk trygghet om du skulle drabbas av en
allvarlig sjukdom eller avlider. Den gäller till och med den månad du
fyller 65 år och kan även tecknas för din livspartner.

Vissa allvarliga sjukdomar

Försäkringen gäller för vissa diagnoser, till exempel:
• De flesta cancerformer
• Atrofier i centrala nervsystemet, exempelvis ALS
• Akut hjärtinfarkt
• Stroke
• Parkinsons sjukdom.
Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp på 50 000 kronor om du
på grund av en allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får en diagnos
fastställd av en specialistläkare i Sverige. En förteckning över alla diagnoser som omfattas hittar du i Folksams Gruppförsäkringsvillkor eller
på Folksams hemsida. Vid diagnos på grund av sjukdom måste försäkringen ha gällt i 90 dagar när diagnosen fastställs.

Uppgifter om din hälsa

När du som ny medlem i SKPF ansöker om Sjuk- och efterlevandeförsäkringen måste du lämna uppgifter om din hälsa i en så kallad
hälsodeklaration. Kontakta Folksam så får du blanketten.

Vid dödsfall

Om du skulle avlida utbetalas ett engångsbelopp på 320 000 kronor till
dina förmånstagare.

Arbetsoförmåga

Om du är yrkesarbetande och på grund av sjukdom eller olycksfall
inte kan utföra ditt arbete som vanligt, kan du få ersättning för
arbetsoförmåga.
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Förköpsinformation
Försäkringen
Medlemsolycksfall – Fritid
Med den här försäkringen får du ett skydd som gäller om du skadas genom ett olycksfall. Om du drabbas av en kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse som kräver att du kommer under läkarvård.

Kostnadsersättningar

Efter ett olycksfall kan du få:
• Olycksfallsersättning i form av ett schablonbelopp på 700 kronor
• Akutersättning beroende av den akuta sjuktiden
• Ersättning för kostnader vid sjukhusvistelse och korttidsboende
• Ersättning för rehabiliteringskostnader
• Ersättning för tandskadekostnader
• Ersättning för övriga kostnader, till exempel för hemhjälp som
kommunen godkänt.

Kroppsskadeersättning

Om din skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut
sjuktid får du också engångsersättning enligt en tabell, beroende på
vilken kroppsskada det gäller. Du kan till exempel få 3 000 kronor vid
benbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor
vid förlamning.

Invaliditet

Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, som innebär fysisk funktionsnedsättning. Försäkringsbeloppet är en miljon kronor. Från fyllda
55 år minskas försäkringsbeloppet med fem procentenheter varje år
till 65 års ålder. Ersättningen beräknas utifrån invaliditetsgraden.
Du kan också få ersättning för:
• Klart vanprydande ärr
• Hjälpmedel vid bestående ögonskada, upp till 7 000 kronor
• Handikappfordon, upp till 40 000 kronor.
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Krisförsäkring

Krisförsäkring innebär att du kan få ersättning om du drabbas av psykisk ohälsa efter till exempel ett olycksfall, överfall eller nära anhörigs
död. Då får du upp till tio behandlingar hos legitimerad psykolog eller
psykoterapeut.

Vad kostar det?

Medlemsolycksfall – Fritid kostar 46 kronor per månad.

Vid 65 års ålder
När du fyller 65 år får du Sjukdom 60+ i stället för Sjuk- och efterlevandeförsäkringen och Olycksfall 60+ i stället för Medlemsolycksfall – Fritid.

Kontakta Folksam

De hjälper dig gärna och svarar på dina frågor om försäkringar.
Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/skpf
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Förköpsinformation
Sjukdom 60+
Försäkringen gäller för dig som gruppmedlem, och för eventuell medförsäkrad, till och med den månad du fyller 85 år.
För rätt till ersättning måste den ersättningsberättigande diagnosen
ha fastställts efter att Sjukdom 60+ har gällt i minst 180 dagar i en följd
(kvalificeringstid). Denna kvalificeringstid gäller inte om du inom 90
dagar från utträdet ur Folksams Sjuk- och efterlevandeförsäkring gått
över till Sjukdom 60+.
Du måste teckna försäkring inom sex månader från att du blir medlem i
SKPF, och före 75 års ålder.

Vissa allvarliga sjukdomar

Du kan få ersättning för dessa diagnoser:
• De flesta cancerformer
• Akut hjärtinfarkt
• Stroke
• Atrofier i centrala nervsystemet, exempelvis ALS
• Parkinsons sjukdom
• Förlust av syn på ett eller båda ögonen
• Förlust av hörsel på ett eller båda öronen
• Demens vid Alzheimer.

Engångsbelopp

Ersättningen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Du väljer själv
vad du vill göra med pengarna. Hur stort belopp du får beror på din ålder.
60-69 år

40 000 kronor

70-74 år

34 000 kronor

75-85 år

27 000 kronor

Vad kostar det?

Sjukdom 60+ kostar mellan 70 och 90 kronor i månaden.
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Förköpsinformation
Olycksfall 60+
Behovet av försäkringar upphör inte med tiden och alla kan råka ut för
ett olycksfall. Vem som helst kan slå ut en tand, halka i badkaret eller
cykla omkull.
Med Olycksfall 60+ har du ett skydd dygnet runt och får ersättning vid
plötsliga olyckor. Den här försäkringen kan du teckna när du vill, oavsett
ålder. Du kan även medförsäkra din livspartner.

Om olyckan är framme

Följande ersättningsmoment ingår:
• Olycksfallsersättning
• Akutersättning
• Sjukhusvistelse och korttidsboende
• Tandskada
• Övriga kostnader
• Kroppsskadeersättning
• Invaliditet
• Dödsfall på grund av olycksfall.

Vad kostar det?

Olycksfall 60+ kostar 32 kronor i månaden.
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Bra att veta
När du har tecknat en försäkring får du ett försäkringsbesked från
Folksam. Du kan när som helst gå ur försäkringen.

Ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra dig inom 30 dagar. Om du ångrar dig måste du
meddela Folksam som har rätt att ta betalt för den tid som försäkringen
har varit gällande.

Vi vill att du ska vara nöjd

Missförstånd, oklarheter eller problem kan uppstå ibland. Vi vet att
många frågor, till exempel i ett skadeärende, kan klaras upp på ett
enkelt sätt om vi pratar igenom saken. Börja därför alltid med att ta
kontakt med Folksam, helst den som har handlagt ditt ärende. Om du
ändå inte är nöjd så kan du begära att Folksams Kundombudsman gör
en opartisk bedömning av ditt ärende. Förbundet har också en försäkringskommitté.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig sakförsäkring, adress 106 60 Stockholm, telefon 0771 – 950 950.

Begränsningar

Rätten till ersättning kan begränsas när du vistas utomlands samt vid
krig, atomkärnreaktion och vissa terrorhandlingar. Folksam står under
tillsyn av Finansinspektionen och svensk lag är tillämplig på försäkringsavtal och marknadsföring.

Kontakta Folksam

De hjälper dig gärna och svarar på dina frågor om försäkringar.
Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/skpf
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#

Underskrift

Jag betalar när jag får ett inbetalningskort från SKPF.

Postnr och ortsnamn

Utdelningsadress

Namn

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Lägg i ett kuvert, frankera och sänd till SKPF, Box 300 88, 104 25 Stockholm
Du kan också ansöka om medlemsskap på webben, www.skpf.se/medlem

Texta
gärna!

Jag vill
ansluta
mig till
SKPF

Telefonnr (även riktnr)

Datum

Medlemsanmälan SKPF

Medlemsanmälan

S 10720 17-11 Foto: Carina Grahn

Bli medlem
du också!
Genom ditt medlemskap i SKPF
får du teckna trygga försäkringar
till bra priser hos Folksam.
Varmt välkommen!

Folksam
106 60 Stockholm
0771-950 950
folksam.se
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