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Hej då yrkeslivet! 
Att gå i pension är att gå in i en ny livsfas. Kanske lämnar du yrkeslivet helt 
och hållet bakom dig. Kan spendera mer tid med familjen, sova längre på 
morgnarna och få tid över till en hobby. Eller så tillhör du dem som kombi
nerar pensionärslivet med att arbeta. Blir det som kallas ”jobbonär”. Oavsett 
vilket, får du många fördelar med ett medlemskap i SKPF Pensionärerna. Vi 
är ett partipolitiskt oberoende förbund som arbetar för att du ska få de allra 
bästa förutsättningarna för att leva det liv du vill som pensionär. 

Vad händer med ditt medlemskap i Kommunal? 
När du går med i SKPF bör du begära utträde från Kommunal. Dina för
säkringar som du haft hos Folksam genom Kommunal, avslutas samma dag 
som du begärt utträde. Vi meddelar Folksam att du är medlem hos oss så att 
du får teckna förmånliga medlemsförsäkringar som är kopplade till SKPF. 

Teckna förmånliga försäkringar
Ett medlemskap i SKPF innebär att du får bra och prisvärda medlemsför
säkringar hos Folksam liknande de du haft i Kommunal – utan att behöva 
uppvisa någon hälsodeklaration! Det är en trygghet både för dig själv och 
din familj.

Via Folksam och Familjens jurist kan vi också erbjuda en unik juridisk 
rådgivning. Som medlem får du tillgång till fem timmars rådgivning / 
kalenderår. Exempel på rättsområden: Familjerätt, arvsrätt, konsumentköp, 
jordabalken, ingripande mot ditt körkort och näthatsjuridik. En annan 
förmånlig försäkring är att du har 60 dagars reseskydd, mot vanliga 45.  
Läs mer om försäkringarna på vår hemsida skpf.se

En informationsfolder från SKPF PensionärernaEn informationsfolder från SKPF Pensionärerna



Det här får du också som medlem 
Sex gånger om året får du vår medlemstidning Här&Nu – en av Sveriges 
största tidningar för pensionärer och en viktig röst i angelägna äldrefrågor. 
Du får ta del av rabatter och erbjudanden och via SKPF:s lokala avdelning
ar, som finns över hela landet, kan du delta i mängder av sociala och kul
turella aktiviteter. Dessutom ingår ett PLUSmedlemskap i Smart Senior. 

Du kan påverka även som pensionär!
SKPF Pensionärerna är också din röst i samhällsdebatten, vi arbetar konti
nuerligt med att påverka beslutsfattare i frågor som är viktiga för dig som 
gått i pension.

Din röst räknas och behövs även som pensionär. Vill du engagera dig 
aktivt är du varmt välkommen att göra det i någon av våra lokalavdelningar. 
Hjärtefrågorna kretsar kring pension och äldreomsorg och att förbundets 
medlemmar ska ha möjlighet att delta på lika villkor i hela samhället.  
Några av de frågor som står på vår agenda är att:

• Personalen i vård och omsorg har rätt till heltidstjänster 
• Det tillförs pensionssystemet mer pengar - systemet ska ses  
 över från grunden 
• Pension och lön ska beskattas lika
• Pensionsavgiften måste höjas 
• Det tas krafttag mot ålderismen
• Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet
• Du ska få välja innehåll i din äldreomsorg utifrån dina behov
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Välkommen som medlem i SKPF 
– det lönar sig! 
Du anmäler dig som medlem på skpf.se/medlem eller 
epostar namn, adress, telefonnummer, person nummer 
och datum då du vill bli medlem till info@skpf.se.

Du kan också bli medlem genom att ringa oss på  
010222 81 00 eller genom att skicka in talongen nedan.  
Medlemsavgiften är mellan 150255 kronor per år, beroende på  
vilken lokalavdelning du kommer att tillhöra.

 Ja, jag vill bli medlem i SKPF Pensionärerna

Personnummer Datum då du vill bli medlem

Namn

Adress

Postnummer, ort

Telefonnummer

E-postadress

Underskrift

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

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

✔️


