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Med ”du” nedan avses den försäkrade, som kan vara så väl
gruppmedlem som medförsäkrad. I de fall olika regler gäller för
gruppmedlem och medförsäkrad, anges detta särskilt.
Här följer en kortfattad beskrivning av de gruppförsäkringar du
omfattas av. För försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan hämta på www.folksam.se eller kontakta
närmaste Folksamkontor.
Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment som beskrivs i detta försäkringsbesked.
Har du sökt inträde i försäkring genom till exempel särskild
hälsoprövning, har du fått skriftligt besked om huruvida du omfattas av försäkringen.
Ersättning lämnas enligt de försäkringsvillkor som gäller det år
försäkringsfallet inträffar.

Avtalstid

Försäkringen gäller normalt för ett kalenderår i taget, därefter
kan pris och omfattning ändras.

Juristförsäkring

Momentet Juridisk rådgivning ingår i Juristförsäkringen för
dig i egenskap av egenföretagare och privatperson. Dock gäller
övriga moment i Juristförsäkringen endast för dig i egenskap av
privatperson och avser händelser i privatlivet.
Din juristförsäkring ger dig hjälp i fyra delar:
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Juridisk rådgivning 15 timmar per år
Du kan få rådgivning av en jurist som analyserar din situation.
Det kan handla om bland annat följande områden:
• Familjerätt till exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, vårdnadstvist och bouppteckning
• Arvsrätt, testamente och arvstvister
• Konsumentköp, det vill säga tvister i samband med köp av
varor och tjänster
• Fast egendom till exempel bygglov och avtalsskrivning vid
hantverkshjälp vid om- och tillbyggnad
• Försäkringskasseärenden, exempelvis omprövning av sjukpenning och/eller sjukersättning, förutsatt att ditt fackförbund
inte kan bistå dig.
Du kan även få hjälp med att upprätta dokument, exempelvis
testamente eller äktenskapsförord.

Som egenföretagare kan du också få juridisk rådgivning inom
bland annat följande områden:
• Aktieägaravtal
• Aktieöverlåtelseavtal i onoterade bolag
• Inkråmsöverlåtelse
• Gåva av aktier
• Anställningsavtal och VD-avtal
• Sekretessavtal i anställningsavtal
• Ändring av bolagsordning.
Folksam samarbetar med Familjens Jurist som på Folksams
uppdrag ansvarar för rådgivningen. Om du vill använda Juridisk
rådgivning kan du ringa Familjens Jurist på 0770-33 93 90.
Rättsskydd ger hjälp vid tvister
Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnader som du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare. Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis:
• vårdnadstvister
• konsumentköp
• ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller
sjukersättning
• grannförhållanden.
Rättsskydd gäller med självrisk på 3 000 kr och högsta ersättningsbeloppet är 2 miljoner kr per tvist. Vid rättsskyddsärende
kan du anmäla det på folksam.se eller genom att ringa 0771-950
950 (vardagar 07.30-17.00).
Hjälp vid ID-stöld
ID-stöld är när någon använder en annan persons identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet.
Med ID-stöld kan du exempelvis få hjälp med:
• goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt
• bestrida felaktiga betalningskrav
• ta bort felaktiga betalningsanmärkningar.
ID-stöld gäller utan självrisk och du får tillgång till telefonassistans dygnet runt.
Folksam samarbetar med cxLoyalty i den del som avser IDstöld. Om du vill använda telefonassistans i ID-stöld kan du
ringa cxLoyalty på 0771-19 00 01.

Må-bra rådgivning
Du har rätt till ett rådgivningsärende per kalenderår. Ett rådgivningsärende består av tre samtal:
• Ett inledande samtal med socionom
• Samtal med specialistkontakt; legitimerad PsykologPsykoterapeut eller Ekonom, maximalt två specialistsamtal.
Folksam samarbetar med Falck Healthcare som på Folksams
uppdrag genomför samtalen med dig.
Om du vill använda Må-bra rådgivning kan du ringa Falck
Healthcare på 08-20 26 24.

Övrigt
Begränsningar i försäkringarnas giltighet
Försäkringarna gäller med begränsad omfattning vid
• grov vårdslöshet
• vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion och vissa terrorhandlingar, se försäkringsvillkoren.
Efterskydd
Om försäkringen upphör kan du under vissa förutsättningar
omfattas av ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd).
Se försäkringsvillkoren.
Preskription - Vänta inte för länge
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd
upphör om den som gör anspråk på ersättning inte väcker talan
mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som
enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Den som framställt sitt anspråk till oss inom den tid som anges
här, har dock alltid minst sex månader på sig att väcka talan mot
oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till
anspråket.
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