Hotell- och restaurangfackets
Medlemsförsäkringar 2022
Försäkringar som ingår i ditt medlemskap
Hemförsäkring
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtalsnummer KS 5825

Egendomsskydd
Ansvar
Rättsskydd
Överfallsskydd
Reseskydd
Kristerapi
ID-stöld
Juridisk rådgivning 5 timmar

Inkomstförsäkring

Avtalsnummer GF 14750-12

• Gäller för medlemmar som har en ersättningsgrundande inkomst
över 27 500 kronor/månad.
• Ersättning max 100 ersättningsdagar
• Ersättningar tillsammans med A-kassan ger upp till 80 procent av
ersättningsgrundande inkomst.

Kompletterings Tjänstegrupplivförsäkring K-TGL

Avtalsnummer GF 14700-12999

• Gäller för medlem som inte omfattas av TGL eller jämförbar
försäkring tecknad av arbetsgivaren.

Barngruppliv

Avtalsnummer GF 14700-12

• Försäkringsbelopp 35 000 kronor

Försäkringar med extra förmånligt pris
Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Avtalsnummer GF 14500

• Ersättning vid arbetsoförmåga 1 000 kronor per månad
efter 90 dagarskarens. Kostnadsersättning 1 000 kronor,
ett engångsbelopp som utbetalas efter 90 dagars karens.
• Dödsfallsersättning 170 000 kronor.
• Diagnosersättning 50 000 kronor.

Månadskostnad

Medlemsolycksfall – Fritid

Avtalsnummer GF 14500

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olycksfallsersättning
Akutersättning
Sjukhusvistelse
Tandskador
Rehabilitering
Övriga kostnader
Kroppsskadeersättning
Medicinsk invaliditet 1 000 000 kronor.
Kristerapi

-26 år 27-35 år 36-45 år 46-65 år

Medlem

36 kr

41 kr

46 kr

51 kr

Medförsäkrad

36 kr

41 kr

46 kr

51 kr

Månadskostnad

Medlem

39 kr

Månadskostnad

Medförsäkrad

39 kr

Inkomstförsäkring Tillägg 200 dagar

Avtalsnummer 14751-12

• Kompletterar den Inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.
För information och för att teckna försäkring, gå in på
folksam.se/hrf

Månadskostnad

Fortsättning på nästa sida

82-140 kr

Försäkringar med extra förmånligt pris, fortsättning
Medlemsbarn

Avtalsnummer GF 14500

• Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom
till och med 25 år.

Månadskostnad per barn

0-7 år

8-25 år

Försäkringsbelopp 25 pbb (1 207 500 kr)

160 kr

181 kr

Försäkringsbelopp 50 pbb (2 415 000 kr)

250 kr

281 kr

För senior 60+, medlem och medförsäkrad
Olycksfall 60+

Avtalsnummer GF 89250

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Månadskostnad

Medicinsk invaliditet 200 000 kronor.
Olycksfallsersättning
Akutersättning
Sjukhusvistelse
Tandskadekostnader
Övriga kostnader
Kroppsskadeersättning
Kristerapi
Dödsfallsersättning på grund av olycksfall 10 000 kronor.

32 kr

Diagnos 60+
Ersättning vid vissa diagnoser, högst 40 000 kronor. Slutålder 85 år.

Månadskostnad beroende på ålder

70-90 kr

Försäkringsservice på många språk

Förmånliga försäkringar för din trygghet

Tack vare ditt medlemskap i fackförbundet har du möjlighet
att teckna flera av våra förmånliga försäkringar. Medlemsförsäkringarna har mer innehåll och ett lägre pris än om du
skulle teckna dem utanför ditt medlemskap. Vissa av dem
finns inte ens att teckna för de som inte är medlemmar.

Insyn och inflytande

Förbundet och Folksam har en gemensam försäkringskommité där vi tillsammans diskuterar utveckling av
medlemsförsäkringar.

Du som har hemförsäkringen hos oss får dessutom tio procents
rabatt på försäkringen för villan, bilen, fritidshuset, hunden
och katten. Det kan sänka dina kostnader med flera hundralappar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Fullständiga försäkringsvillkor

Det här informationsbladet ger en kort beskrivning av medlemsförsäkringarna. För försäkringarna gäller de fullständiga
försäkringsvillkoren som du kan hämta på folksam.se eller
via närmaste Folksamkontor. Vissa försäkringsbelopp är
uttryckta i antal prisbasbelopp som fastställs av regeringen.

S7539 22-01

Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor.

Kontakta oss

Ring gärna vår kundservice på 0771-950 950 eller
gå in på folksam.se/forbund om du vill veta mer.

