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Förköpsinformation

Tillsammans med Folksam arbetar SKPF ständigt för att 
kunna erbjuda dig riktigt bra försäkringar till rimliga kost-
nader. Vi vill att du ska behålla tryggheten från yrkeslivet 
genom att fortsätta vara bra försäkrad även som pensionär.

I den här broschyren läser du mer om vilka försäkringar 
du kan teckna som ny medlem i SKPF. 

Välkommen till Folksam! 

Din trygga vardag  
börjar här

Vi hjälper dig
Folksam svarar på dina frågor om försäkringar.

0771-950 950
Eller gå in på folksam.se/skpf
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Olycksfall 60+ 
En olycksfallsförsäkring är minst lika viktig att ha efter pensionen 
som när du arbetade. Med Olycksfall 60+ har du ett skydd som 
ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda olyckor. Du kan köpa 
försäkringen oavsett din ålder och du kan även medförsäkra din 
livspartner.
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Förköpsinformation

Med Olycksfall 60+ kan du få ersättning för:
•	Olycksfall
•	Kroppsskada
•	Akut sjuktid
•	Sjukhusvistelse och korttidsboende
•	Tandskada
•	Övriga kostnader
•	 Invaliditet
•	Dödsfall på grund av olycksfall
•	Kristerapi.

Vad kostar det?
Olycksfall 60+ kostar 32 kronor i månaden.

Vi hjälper dig
Folksam svarar på dina frågor om försäkringar.
Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/skpf
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Sjukdom 60+ kan ge ersättning  
för vissa diagnoser
Skulle du få en sjukdom så innebär det ofta ökade kostnader. Visst 
skulle det kännas bra att kunna unna sig själv en resa eller något 
annat trevligt under rehabiliteringen? Med Sjukdom 60+ har du den 
möjligheten och du kan ha försäkringen kvar ända tills du fyller  
85 år. Om du drabbas av en av följande diagnoser, orsakad av sjuk-
dom, kan du få en skattefri engångsersättning.



7

Förköpsinformation

Diagnoser som Sjukdom 60+ kan ge ersättning för:
•	De flesta cancerformer
•	Akut hjärtinfarkt
•	Stroke
•	Atrofier i centrala nervsystemet, exempelvis ALS
•	Parkinsons sjukdom
•	Total och irreversibel (bestående) förlust av synen på ett eller båda ögonen
•	Total och irreversibel (bestående) förlust av hörseln 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.

Ålder Engångsbelopp
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.

Försäkringen gäller för dig som gruppmedlem, och för eventuell medförsäk-
rad, 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 efter-
levandeförsäkring gått över till Sjukdom 60+. Du måste teckna försäkring 
inom sex månader från att du blir medlem i SKPF, och före 75 års ålder.

Vi hjälper dig
Folksam svarar på dina frågor om försäkringar.
Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/skpf
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Hemförsäkring Mellan – ett rejält skydd 
för allt du bryr dig om där hemma
Som ny medlem i SKPF kan du köpa en extra fördelaktig hemförsäkring – 
Hemförsäkring Mellan. Den har, bland annat, ingen övre gräns för hur  
mycket ersättning du kan få för dina saker. Det gör att du aldrig blir under-
försäkrad (gäller ej smycken). Beroende på hur du bor och vilka behov du har  
kan du välja att uppgradera Hemförsäkring Mellan till Hemförsäkring Stor. 
Kontakta Folksam så får du veta mer.
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Förköpsinformation

I Hemförsäkring Mellan ingår bland annat:
•	Egendomsskydd för hushållets lösa saker vid brand, stöld och skadegörelse.
•	Ansvarsförsäkring, om någon utanför familjen kräver dig på skadestånd.
•	Rättsskyddsförsäkring 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 hem-

försäkring 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 kronor och låsbyte upp till 3 000 kronor.
•	 ID-stöld – Hjälp om någon exempelvis tagit lån eller beställt varor i ditt namn.
Du har ingen självrisk på egendomsskador vid rån och överfall.

Utökat stöldskydd 
Har du stöd i bostaden enligt socialtjänstlagen? Får du insatser i bostaden 
enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade? Får du hem-
sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen? Då kan du få ersättning vid stöld  
i bostaden om gärningspersonen behörigen innehaft nyckel och lovligen  
befunnit sig i bostaden i sin roll som vårdgivare.

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

Vi hjälper dig
Folksam svarar på dina frågor om försäkringar.
Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/skpf
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Medlemsbarn – barnförsäkring som 
välkomnar alla barn
Som ett komplement till de allmänna försäkringar som samhället 
erbjuder kan du teckna en barnförsäkring för dina barn och barn-
barn. 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 för-
skola 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.
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Förköpsinformation

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 olycks-
fall från första stund du tecknat den, men vid sjukdom måste du ha haft för-
säkringen ett halvår innan du kan få full ersättning.

Den gäller dock direkt för läkekostnader, resekostnader och kostnader för 
kristerapi. Du kan teckna den för barn som ännu inte har fyllt 18 år och den 
gäller ända till 25 års ålder.

Viktigt att veta
Om du tecknar försäkringen efter att barnet har fyllt sex år finns det saker 
du bör känna till:
•	Då gäller den bland annat inte för neuropsykiatrisk störning.
•	Då måste den ha varit gällande i ett år innan du kan få ersättning för vissa 

sjukdomar och tillstånd.

Det finns begränsningar i ersättningen för vissa sjukdomar och tillstånd – till 
exempel blödarsjuka och epilepsi. De ger endast upp till tio procent i ersättning 
för medicinsk invaliditet, det vill säga, nedsatt kroppsfunktion.

För ekonomisk invaliditet, vilket innebär nedsatt arbetsförmåga, omvårdnads-
bidrag eller för aktivitetskapital lämnas ingen ersättning alls.

Vi hjälper dig
Folksam svarar på dina frågor om försäkringar.
Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/skpf
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Förköpsinformation

Samla dina försäkringar och  
få 10% rabatt
Har du försäkrat både ditt hem och din bil hos oss ger vi dig  
10 procent samlingsrabatt för att du samlar dina försäkringar  
hos oss. 

Hemförsäkringen har du medlemspris på – men du får rabatten på bil-
försäkringen och dessutom en mängd andra försäkringar. Till exempel om  
du tecknar försäkring för båten, husbilen, hunden, katten och fritidshuset.

Dessutom kan du få ytterligare upp till 15 procent rabatt på hemförsäkringen 
när du förebygger för skador i hemmet. 

Allt om din samlingsrabatt hittar du på folksam.se/skpf
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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 
14 dagar när det gäller hemförsäk-
ring och inom 30 dagar när det gäller 
andra försäkringar. Om du ångrar dig 
måste du meddela Folksam som har 
rätt att ta betalt för den tid som för-
säkringen har varit gällande.

Skydd av personuppgifter
Vi värnar om våra kunders personliga 
integritet och vill att du ska känna dig 
trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. 
Läs mer om vår hantering av person-
uppgifter och dina rättigheter på 
folksam.se/personuppgifter

Vi vill att du ska vara nöjd
Erfarenheten visar att många frågor, 
till exempel i ett skadeärende, kan 
klaras upp på ett enkelt sätt genom 
ny kontakt med oss.

Det är viktigt att det finns en väl fung-
erande klagomålshantering för att du 
som kund ska kunna få dina intressen 
tillgodosedda. En god hantering av
 klagomål ger oss en möjlighet att fånga 
upp problem samt att vidta förebyg-
gande åtgärder. Om du vill anmäla 
ett klagomål så kan du göra det själv 
på folksam.se/klagomal eller ringa 
oss på 0771-950 950.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare till livförsäkring och 
sjuk- och efterlevandeförsäkringen 
är Folksam ömsesidig livförsäkring  
502006-1585 och försäkringsgivare
 till övriga försäkringar är Folksam öm-
sesidig sakförsäkring 502006-1619.
Folksam 
106 60 Stockholm
folksam@folksam.se
Telefon 0771-950 950
folksam.se
Besöksadress: 
Bohusgatan 14, Stockholm
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Förköpsinformation

Folksams verksamhet står under  
tillsyn av Finansinspektionen:
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
finansinspektionen@fi.se
Telefon 08-408 980 00
finansinspektionen.se

Vår marknadsföring följer svensk lag 
och står under tillsyn av Konsument-
verket:
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsument- 
verket.se
Telefon 0771-42 33 00
konsumentverket.se

Folksam har en lönemodell som kan 
innebära att Folksams anställde mot-
tagit fast och/eller rörlig ersättning i 
samband med ditt köp, eller utökning, 
av detta försäkringsavtal. Närmare
information kan du hitta på folksam.se

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 försäk-
ringsavtal och marknadsföring.
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En trygg  
vardag

Genom ditt medlemskap i SKPF  
kan du köpa trygga försäkringar  

till bra priser hos Folksam.  
Varmt välkommen!

Folksam
106 60 Stockholm
0771-950 950
folksam.se
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