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SÅ BEHÅLLER DU DINA FÖRSÄKRINGAR   KOM MED I EN GIVANDE GEMENSKAP

Dags att gå  
i pension?



Tack!
Tack för alla år som du har varit medlem i Kommunal. Ditt med-
lemskap har varit viktigt för vårt arbete med att skapa bra arbets-
villkor för dig, dina kollegor och kommande generationer. Det 
arbetet hoppas vi nu att du ska få glädje av när du går i pension 
och börjar en ny fas i livet. 

Vad händer med mitt 
medlemskap i Kommunal? 
Ditt medlemskap i Kommunal löper på som vanligt tills du fyller 
68 år, då det avslutas automatiskt. Ungefär en månad innan du fyl-
ler 65 skickar vi hem ett brev till dig med information om hur ditt 
medlemskap påverkas av att gå i pension, till exempel så avslutas 
ditt medlemskap i Kommunals A-kassa samma dag du fyller 65 år. 
Vill du gå i pension i förtid behöver du höra av dig skriftligt till 
Kommunal, via brev eller e-post, för att avsluta ditt medlemskap. 

Behåll dina förmånliga försäkringar
– bli medlem i SKPF Pensionärerna!
När du börjar ta ut pension, oavsett ålder, 
så kan du bli medlem i SKPF Pensi-
onärerna. Ett medlemskap inne-
bär många fördelar. Bland annat 
får du behålla bra och prisvärda 
medlemsförsäkringar liknande de 
du haft hos Folksam via ditt med-
lemskap i Kommunal, utan att be-
höva någon hälsodeklaration. På så 
sätt får både du och din familj trygg-
het på ålderns höst. Du får också ta del 
av förmånliga rabatter och erbjudanden. 

BEHÅLL DINA FÖRSÄKRINGAR – UTAN HÄLSODEKLARATION



Det ingår bland annat ett medlemskap i Smart Senior när du blir 
medlem i SKPF Pensionärerna och förbundets lokala avdelningar 
anordnar mängder av sociala och kulturella aktiviteter. Dessut-
om får du medlemstidningen Här&Nu sex gånger om året – en 
av Sveriges största tidningar för pensionärer och en viktig röst i 
aktuella äldrefrågor. SKPF Pensionärerna är också din röst i poli-
tiken och arbetar kontinuerligt med att påverka beslutsfattare om 
frågor som är viktiga för dig som är pensionär.

Du kan påverka även som pensionär!
Din röst räknas och behövs även som pensionär. Vill du en-
gagera dig aktivt är du varmt välkommen att göra det i nå-
gon av SKPF Pensionärernas lokalavdelningar. Hjärte-
frågorna kretsar kring äldreomsorg och pension och att 
medlemmarna ska ha möjlighet att delta på lika villkor i 
hela samhället. Några av de frågor som står på agendan är: 

  Säkrad rekrytering och kompetens inom äldreomsorgen 
  Att pension ska beskattas som löneinkomster
  Att mer pengar ska tillföras pensionssystemet och att systemet  

     ska ses över från grunden
  Att sjukersättningen ska räknas upp med lönerna i stället för  

     priserna och beskattas på samma sätt som andra inkomster
  Fler platser i särskilda boenden
  Att alla ska få välja vilket innehåll de vill ha i sin äldreomsorg,  

     utifrån sina egna personliga behov
  Att all tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet
  Att äldre ska få bestämma över sitt eget boende

BEHÅLL DINA FÖRSÄKRINGAR – UTAN HÄLSODEKLARATION DIN RÖST RÄKNAS OCH BEHÖVS ÄVEN SOM PENSIONÄR



Välkommen som medlem 
i SKPF Pensionärerna – det lönar sig!
Du som vill bli medlem kan anmäla dig på www.skpf.se/medlem eller  
e-posta namn, adress, telefonnummer och personnummer till info@skpf.se.
Du kan också bli medlem genom att ringa på 010–222 81 00 eller genom 
att skicka in talongen nedan. Medlemsavgiften är mellan 140–250 kronor 
per år, beroende på vilken lokalavdelning du kommer att tillhöra.

EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN KOMMUNAL OCH SKPF PENSIONÄRERNA

BEHÅLL TRYGGHETEN FRÅN ARBETSLIVET – GÅ MED I SKPF PENSIONÄRERNA!

 Ja, jag vill bli medlem i SKPF Pensionärerna

Personnummer     Datum

Namn         E-post

Adress

Postnummer, ort    Telefonnummer

Underskrift

Genom att skicka in talongen samtycker jag till att SKPF Pensionärerna behandlar 
mina personuppgifter så att förbundet kan uppfylla sina åtaganden gentemot mig.

Du betalar din medlemsavgift när du fått ett inbetalningskort från SKPF. 
Skicka talongen i ett kuvert till: SKPF, Box 300 88, 104 25 Stockholm


