SRAT Medlemsförsäkringar för
dig som är stationerad utomlands
Försäkringar med extra förmånligt pris
Omkostnadsförsäkring
Med vår omkostnadsförsäkring får du ekonomisk trygghet om du
förlorar arbetet eller blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller
olycksfall. Försäkringen kan tecknas av dig och medföljare som har
fyllt 17 men inte 64 år och är folkbokförd i Sverige.
Försäkringen ger ersättning vid ofrivillig arbetslöshet om du:
• är tillsvidareanställd eller egenföretagare med en arbetstid av
minst 20 timmar per vecka
• och har varit det i 180 kalenderdagar i följd när försäkringen
började gälla
• och har omfattats av försäkringen i en sammanhängande period
på tolv månader när du blir arbetslös.
Ersättningen betalas ut om du har varit ofrivilligt arbetslös i en sammanhängande period på 30 dagar. Ersättning lämnas för högst 180
dagar med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag. Betalningen
sker månadsvis.
Försäkringen ger ersättning vid arbetsoförmåga om du:
• var fullt arbetsför när försäkringen började gälla och
• därefter har varit fullt arbetsför i 90 kalenderdagar i följd.
Ersättningen betalas ut om du har varit arbetsoförmögen till minst
hälften i en sammanhängande period på 30 dagar och därefter är
fortsatt arbetsoförmögen till minst hälften. Ersättning lämnas för
högst 180 dagar med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag.
Betalningen sker månadsvis. Storleken på ersättningen påverkas av
graden av arbetsoförmåga

Kapitalförsäkring
Med en kapitalförsäkring har du möjlighet att spara både på kortare
och längre sikt – enkelt och tryggt med garanti eller i fonder. I en
kapitalförsäkring bestämmer du själv när, hur ofta och till vem du vill
betala ut dina pengar. Dessutom betalar du ingen inkomstskatt när
du tar ut pengarna. I försäkringen ingår ett skydd som gör att värdet
på ditt sparande går till de förmånstagare du har valt om du skulle
dö.
Hos oss kan du välja:
• Kapitalförsäkring Traditionell, ett långsiktigt sparande på minst
10 år där vi på Folksam sköter förvaltningen av dina pengar. Värdet
utvecklas med en garantiränta med möjlighet till mer i återbäring.
• Kapitalförsäkring Fond, vi ger dig möjlighet att spara i marknadens
bästa fonder.

Fortsättning på nästa sida

Månadskostnad
Försäkringsbelopp
5 000 kr/mån

  120 kr

10 000 kr/mån

  209 kr

15 000 kr/mån

  299 kr

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.
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.
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Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor.

Kontakta oss

Ring gärna vår kundservice på 0771-950 950 eller gå in på
folksam.se/srat. Ring 08-772 76 19 för att boka rådgivning
kring kapitalförsäkring och sparande.

Vid skada

Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se

