Försäkringsservice på många språk
Försäkring är en viktig trygghet i vardagen som alla ska ha tillgång till.
Folksam har medarbetare med utländsk bakgrund som talar många av
Sveriges stora invandrarspråk. Hit kan man vända sig med frågor om
försäkring och trygghet i Sverige. Och få svar på hemspråket eller på
lätt svenska.

Folksams flerspråkiga
kundservice

IF Metalls frivilliga medlemsförsäkringar
0771-58 59 00

arabiska
bosniska

Usluge osiguranja na bosanskom jeziku

0771-58 59 01

engelska

Insurance service in English

0771-58 59 02

finska

Suomenkielinen vakuutuspalvelu

0771-58 59 03

italienska

Servizio assicurazioni di lingue italiano

0771-58 59 04

kroatiska

Usluge osiguranja na hrvatskom jeziku

0771-58 59 05

Dessa försäkringar ingår inte i medlemsavgiften.
Genom ditt medlemskap kan du teckna dem privat till
den premie som Folksam tillsammans med IF Metall
har fastställt. Vissa klubbar och avdelningar kan ha
tecknat ett eget avtal med Folksam. Ta därför kontakt
med din försäkringsinformatör så får du veta mer.

46 500 kr

Förhöjt prisbasbelopp

47 400 kr

Medlemsolycksfall Fritid

Inkomstbasbelopp

64 400 kr

Kan kompletteras med 800 000 kr i medicinsk invaliditet.

Socialförsäkringar

0771-58 59 58

kurdiska, syd-

0771-58 59 58

pashto/dari

0771-58 59 06

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

0771-58 59 07

– Diagnoskapital, 50 000 kr

polska

Serwis ubezpieczeń w jezyku polskim

0771-58 59 08

ryska

Сервис страхования на русском языке

0771-58 59 09

Basbelopp
Prisbasbelopp

kurdiska, nord- Servîsa sîgurte bi kurdiyê

persiska

Sifferstickan 2019

– Högsta sjukpenning– Högkostnadsskydd, sjukvård

– Kostnadsersättning efter 3 mån. sjukpenningtid. 		
Efter 3 mån. betalas 1 800 kr under högst 18 mån.
sjukpenningtid.

(landstinget beslutar)
medicin

serbiska

Usluge osiguranja na srpskom jeziku

0771-58 59 10

Adeega caymisyadda afka - somaaliga

0771-58 59 11

spanska

Servicio de seguros en español

0771-58 59 12

Medlemsbarn

Allmän pension

svenska

Försäkringsservice på (lätt) svenska

0771-58 59 13

– Läke- och resekostnader

– Högsta pensions-

turkiska

Türkçe dilinde sigorta hizmetleri

0771-58 59 14

– Tandolycksfall

0771-58 59 15

– Skadade kläder och glasögon

Versicherungsservice auf Deutsch

– Dödsfallskapital, 250 000 kr

grundande inkomst

2 300 kr/12 mån. period

7,5 inkomstbasbelopp

Tandvård

– Sjukhusvistelse

Allmänna tandvårdsbidraget är 300 kr eller 600 kr
beroende på ålder.

– Krisbehandling (rån, hot, överfall m.m.)
– Medicinsk invaliditet
folksam.se

1 150 kr/12 mån. period

– Högkostnadsskydd,

somaliska

tyska

372 000 kr

grundande inkomst

– Ekonomisk invaliditet

Högkostnadsskydd

För mer information om villkor besök folksam.se/
ifmetall

Om man under en 12-månadersperiod fått åtgärder
utförda vars sammanlagda referenspris överstiger
3 000 kr gäller högkostnadsskyddet.

IF Metalls hemförsäkring
Försäkringen omfattar egendomsskydd utan beloppsbegränsning, ansvarsförsäkring, rättsskydd,
överfallsskydd och reseskydd med hemtransport från
hela världen. Alla i familjen är försäkrade. Det går att
koppla bostadsrätt eller villa till försäkringen.
Grundsjälvrisk

1 800 kr

De som arbetar under Gruvavtalet betalar en extra
premie och har en komplett Medlemsolycksfall, fritid,
Gruppliv 0,5 prisbasbelopp och en hemförsäkring
baserad på hyresrätt.
Medlemmar inom Samhalls avtalsområde samt Sinfavtalet har en komplett Medlemsolycksfall, fritid.

– 50 procent av referenspriset för sammanlagda 		
åtgärder mellan 3 000 och 15 000 kr
– 85 procent av referenspriset för den del som överstiger 15 000 kr
Arbetsskadeförsäkring
– Lägsta inkomstförlust för att få
livränta prövad

11 625 kr

– Tandolycksfall
Observera att hela kostnaden för tandolycksfall ska
ansökas om hos Försäkringskassan om olycksfallet
sker på arbetet. Sker olycksfallet på fritiden gäller din
medlemsförsäkring i IF Metall – GF 59000 som alla
medlemmar under 65 år har.

Avtalsförsäkringar

Medlemsförsäkringar

Har du frågor om dina försäkringar?

Avtalsförsäkringar finns på arbetsplatser där det
finns kollektivavtal.

Följande försäkringar ingår i din medlemsavgift.

– Folksams kundservice ger dig råd och svarar på dina
frågor. Ring Folksams kundservice 0771-950 950.

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS
– Dagersättning vid
12,5 % av sjukpenningen		
sjukskrivning
från Försäkringskassan
i längst 360 dagar
Månadsersättning 15 % av SGI vid beviljad sjukersättning utan tak.
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
Ger ersättning för kostnader, inkomstförlust och
sveda och värk, lyte och men.
– Ersättning sker enligt skadestånds rättsliga regler
Avgångsbidragsförsäkring, AGB
– Förlust av anställning genom arbetsbrist
Du ska ha fyllt 40 år vid anställningens upphörande
och haft anställning i 50 månader hos en eller flera
arbetsgivare med kollektivavtal under de senaste
fem åren innan uppsägning.
Avtalspension SAF-LO
Tilläggspension med 10–20 procent av slutlönen.
Arbetsgivaren betalar 4,5 procent av bruttolönen i
premie under 2017 på årsinkomst upp till 461 250
kronor och 30 procent på allt över den summan.
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
– Högsta ersättning till
vuxen efterlevande
273 000 kr
– Högsta ersättning till efterlevande barn 91 000 kr
– Begravningshjälp till dödsboet
22 750 kr

Alla medlemmar under 65 år (67 år om man arbetar
fortfarande) har en olycksfallsförsäkring på fritiden.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Medicinsk invaliditet, 200 000 kr
Akutersättning
Olycksfallsersättning
Tandskador
Rehabilitering
Krishantering
Sjukhusvistelse
Kroppsskadeersättning
Övriga kostnader

– Folksams lokala kontaktpersoner når du genom att
ringa 0771-950 950.
– På folksam.se/ifmetall finns mer information om dina
medlemsförsäkringar. Här kan du logga in på ”mina sidor”
och se vilka försäkringar du omfattas av.

För att få maxbelopp vid medicinsk invaliditet,
1 000 000 kr, kan du själv betala 22 kr/månad.
Medförsäkrad 46 kr/månad.
IF Metalls tjänstegrupplivförsäkring
Gäller för den som inte omfattas av annan tjänstegrupplivförsäkring. Ersättning enligt samma villkor
som i Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL.
Barngrupplivförsäkring
Gäller för barns dödsfall från 23:e fosterveckan till
och med det kalenderår barnet fyller 18 år. Ersättningen är 35 000 kronor.
För medlemmar anställda på Gruvs avtalsområde
– Grupplivförsäkring (även medförsäkrad)
– Fullständig Medlemsolycksfall Fritid och Hemförsäkring
För medlemmar anställda på Samhall
Alla medlemmar anställda på Samhall har en fullständig Medlemsolycksfall Fritid.
För medlemmar anställda på Sinfs avtalsområde
För medlemmar som arbetar på Sinfs avtalsområde
ingår en fullständig Medlemsolycksfall Fritid.
Medlemmar mellan 65-67 år som fortsätter
arbeta är försäkrade på fritiden och omfattas även
av K-TGL.

FOLKSAM AUTOGIRO
Med autogiro slipper du fylla i giroblanketter
varje månad. Försäkringen betalas automatiskt och det kostar inget extra.

