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Vårdförbundet väljer  
förmånliga försäkringar
I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna 
för dig som är yrkesverksam medlem i Vårdförbundet. Försäkringarna 
har tagits fram tillsammans med oss och är både mer omfattande och 
har ett bättre pris än om du skulle köpa dem utanför ditt medlemskap. 
För att få hjälp med att anpassa dina försäkringar efter ditt behov
ring gärna vår kundservice på telefon 0771-950 950 eller gå in på
folksam.se/vardforbundet

Ditt försäkringspaket består av två delar
Den gröna försäkringen ingår automatiskt i ditt medlemskap i  
Vårdförbundet. Så du betalar inget extra. Som ny medlem ansluts du  
automatiskt till de rosa försäkringarna om du inte tackar nej. De har  
inga krav på hälsoprövning och de börjar gälla direkt när du blir medlem. 
Om du väljer att behålla dem får du dem utan kostnad i tre månader,  
därefter betalar du ett förmånligt pris. De blå försäkringarna kan du köpa 
till medlemspris.
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Vårt jobb är att skapa trygghet för allt du bryr dig om  
– i livets alla skeden. Hos oss kan du köpa bra och trygga 
medlemsförsäkringar till ett lågt pris.

En av flera fördelar med att vara kund i Folksam är att  
du får samlingsrabatt på många av våra försäkringar om 
du har ditt hem försäkrat hos oss. Och eftersom vi är ett 
kundägt bolag går vinsten tillbaka till dig på olika sätt. 
Varmt välkommen som kund i Folksam.

Välkommen  
till Folksam!

Ring så hjälper vi dig  
Vi har öppet måndag-fredag 7.30 – 21 
lördag-söndag 9 – 19 

0771-950 950
Du kan också läsa mer på  
folksam.se/vardforbundet
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Förköpsinformation

Ingår utan extra  
kostnad i ditt  
medlemskap.

Stick- och 
skärskada

För dig som jobbar inom vården finns alltid risk för att du i ditt yrkes- 
utövande blir smittad av sjukdomar. Både på fritiden och på jobbet.  
Försäkringen Stick- och Skärskada är unik för Vårdförbundet och  
ingår utan extra kostnad i ditt medlemskap. Försäkringen upphör  
när du fyller 67 år.

Gäller i ditt yrkesutövande  
både på fritiden och på jobbet:
•	 Vid smitta av HIV/AIDS.
•	 Vid smitta av Hepatit C.
•	 Vid smitta av MRSA.
•	 Ersätter med ett engångsbelopp på 2,5 pbb (116 250 kronor).
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Förköpsinformation

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under 
förutsättning att du är berättigad till ersättning från 
a-kassan. 

Genom inkomstförsäkringen får du skydd på inkomster upp till 60 000 
kronor och får upp till 80 % av ersättningsgrundande inkomst i upp till 
200 dagar, dock längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i 
Vårdförbundet eller annat fackförbund med obligatorisk inkomstför-
säkring de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde.

Månadskostnad 0 kronor
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Förköpsinformation

Livförsäkring
Ingår i  

starterbjudandet  
för nya  

medlemmar.

Med en livförsäkring ger du ekonomisk trygghet till din familj om du 
skulle avlida. Försäkringen betalar ut ett engångsbelopp som bidrar  
till att dina närmaste till exempel har råd att bo kvar i bostaden. Du  
väljer hur stor ersättningen ska vara och det är möjligt att medförsäkra 
din partner. Försäkringen har ingen åldersreduktion vilket innebär att  
hela föräkringsbeloppet betalas ut till dina närmaste om du avlider.  
Försäkringen gäller tills du fyller 67 år. Försäkringen övergår till 
Gruppliv 60+ när du fyller 67 år. 

Ger ekonomisk trygghet till din familj:
•	 Skattefri ersättning direkt.
•	 Upp till drygt 1,4 miljoner kronor till familjen.
•	 Skyddar familjens ekonomi.
•	 Barngrupplivförsäkring 35 000 ingår.

Försäkringsbelopp
10 pbb     (465 000 kronor) Ingår i starterbjudandet!
20 pbb   (930 000 kronor)
30 pbb  (1 395 000 kronor)

Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen. År 2019 är det 46 500 kronor.
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Förköpsinformation

Olycksfalls- 
försäkring

Oavsett när på dygnet olyckan är framme ger olycksfallsförsäkringen 
ett viktigt stöd. Du kan få en schablonersättning direkt för första 
läkarbesöket liksom ersättning för bland annat behandling, sjukhus-
vistelse, tandvård och hjälpmedel. Om olyckan leder till en bestående 
funktions nedsättning kan du få upp till två miljoner kronor i ersättning, 
beroende på hur allvarlig funktionsnedsättningen är. I försäkringen  
ingår även ett krisstöd som ger dig tillgång till psykolog eller psyko- 
terapeut. Du kan även medförsäkra din partner och försäkringen  
övergår till Olycksfall 60+ när du fyller 67 år. 

Försäkringsbelopp

1 000 000 kronor* Ingår i starterbjudandet!

* Du kan få upp till 200 procent av försäkringsbeloppet i ersättning.

Vad är en olycksfallsskada?
Försäkringen omfattar olycksfallsskador. Med det menas en kropps-
skada som du får genom en oförut sedd plötslig yttre händelse. Du får 
ersättning för följder av en sådan olycksfallsskada, men inte för följder 
som beror på andra kroppsfel.

Ingår i  
starterbjudandet  

för nya  
medlemmar.
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Förköpsinformation

Sjukförsäkringen skyddar både din och familjens ekonomi om  
du skulle bli sjukskriven. Den kompletterar sjukpenningen från
Försäkringskassan och kan ge dig flera tusenlappar i månaden  
i 36 månader om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent.  
Du kan medförsäkra din partner och omfattas av försäkringen  
fram tills du fyller 67 år.

Skyddar din ekonomi om du blir sjuk:
•	 Ersättning redan efter tre månader.
•	 Komplement till sjukpenningen.
•	 Upp till 2 800 kronor i månaden. 

Försäkringsbelopp
700 kr/mån

1 200 kr/mån
1 400 kr/mån Ingår i starterbjudandet!
1 800 kr/mån
2 100 kr/mån
2 800 kr/mån

Sjukförsäkring
Ingår i  

starterbjudandet  
för nya  

medlemmar.
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Förköpsinformation

Yrkesförsäkring

Som medlem i Vårdförbundet har du nytta av ditt medlemskap både i 
ditt privatliv och yrkesliv. Yrkesförsäkringen är särskilt anpassad för din 
yrkesgrupp. Försäkringen kan tecknas av anställd sjuksköterska, rönt-
gensjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller student.  
I försäkringen ingår en ansvarsförsäkring, patientförsäkring och rätts-
skyddsförsäkring. 

Ansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och 
sakskada som du orsakat utanför tjänsten i samband med ingripande 
vid akut sjukdom eller olycksfall. Försäkringen gäller i hela världen och 
försäkringsbeloppet är 10 000 000 kronor.

Patientförsäkringen omfattar ersättningsskyldighet enligt Patientskade-
lagen för skada som orsakats utanför tjänsten i samband med ingripande 
vid akut sjukdom eller olycksfall i Sverige. Ersättningen är på upp till 
200 prisbasbelopp (9 300 000 kronor) per person eller 1 000 prisbas-
belopp (46 500 000 kronor) per händelse.

Ingår i  
starterbjudandet  

för nya  
medlemmar.
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Rättsskyddsförsäkringen kan ge ersättning för nödvändiga och skäliga 
advokat- och rättegångskostnader vid mål som avser prövning av 
legitimations- eller behörighetsfråga samt diciplinär eller straffrättslig 
fråga i samband med behandling eller vård av patient. Du kan även få 
ersättning för åtgärder att bemöta kränkande uppgifter i massmedia 
som rör din tjänsteutövning. Det kan till exempel vara ombuds- och 
rättegångskostnader som inte kan betalas av motparten. Du kan få 
ersättning upp till 10 prisbasbelopp (465 000 kronor).

Yrkesförsäkringen har även ett skydd i samband med överfall, kris, smitta 
samt stöld av personlig lösegendom.

Ingår i starterbjudandet
Ansvarsförsäkring 
Patientförsäkring 
Rättsskyddsförsäkring 
Kristerapi 
Överfallsskydd 
Smitta 
Personlig lösegendom

Frågor om Yrkesförsäkring?
Ring 08-772 86 35 eller mejla till foretag@folksam.se
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Förköpsinformation

Att få en diagnos som cancer, MS, stroke, MRSA, Hepatit C eller HIV/
AIDS kan förändra hela ens liv. Då erbjuder Diagnosförsäkring ett 
snabbt ekonomiskt stöd i form av ett skattefritt engångsbelopp för ett 
flertal olika diagnoser. Du väljer hur stor ersättningen ska vara och kan 
medförsäkra din partner. Kristerapi ingår. Försäkringen övergår till 
Sjukdom 60+ när du fyller 67 år. 

Försäkringsbelopp
100 000 kronor Ingår i starterbjudandet!
200 000 kronor

Tänk på!
Försäkringen gäller inte för diagnoser som fastställts innan försäkringen 
har gällt i 90 dagar. Du får ett engångsbelopp tidigast 30 dagar efter att 
diagnosen ställts. Om du avlider inom dessa 30 dagar lämnar vi inte 
någon ersättning. Vilka diagnoser som om fattas av försäkringen 
framgår av försäkringsvillkoren.

Diagnosförsäkring

Köp direkt på folksam.se/vardforbundet

Ingår i  
starterbjudandet  

för nya  
medlemmar.
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Viktigt att veta 
Om du tecknar försäkringen efter att 
barnet har fyllt sex år finns det saker 
du bör känna till:
•	 Då gäller den bland annat inte för 

neuropsykiatrisk störning.
•	 Då måste den ha varit gällande i ett 

år innan du kan få ersättning för 
vissa sjukdomar.

Det finns begränsningar i ersättningen 
för vissa sjukdomar – till exempel 
blödarsjuka och epilepsi. De ger endast 
upp till tio procent i ersättning för 
medicinsk invaliditet, det vill säga 
nedsatt kroppsfunktion. För ekonomisk 
invaliditet, vilket innebär nedsatt  
arbetsförmåga, vårdbidrag eller  
för aktivitetskapital lämnas ingen  
ersättning alls.
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Förköpsinformation

Medlemsbarn är försäkringen för dina barn och ungdomar
Våra barn är det vi bryr oss mest om i livet. De är härligt busiga, spralliga 
och sprudlar av lust att leva. Men mitt i all livlighet är det lätt att det 
händer olyckor. Många barn och ungdomar har tyvärr ett dåligt försäk-
ringsskydd. Kommunernas försäkringar gäller oftast bara vid olycksfall 
och dessutom bara när barnen är på förskola eller i skolan. Vår barnför-
säkring täcker både olycksfall och sjukdom. Den gäller dock direkt för 
läkekostnader, resekostnader och kostnader för kristerapi.

Alla barn är välkomna
Grundtanken med försäkringen Medlemsbarn är att alla som vill ska få 
vara med. Därför får du teckna den utan hälsoprövning med tids- och 
åldersgränser som är lika för alla. Försäkringen gäller naturligtvis vid 
olycksfall från första stund du tecknat den, men vid sjukdom måste du 
ha haft försäkringen ett halvår innan du kan få full ersättning. Den gäller 
dock direkt för läkekostnader, resekostnader och kostnader för krisbe-
handling. Du kan teckna den för barn som ännu inte har fyllt 18 år och 
den gäller ända till 25 års ålder. 

Försäkringsbelopp
25 pbb  (1 162 500 kronor)
50 pbb (2 325 000 kronor)

Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen. År 2019 är det 46 500 kronor

Medlemsbarn Småbarnsrabatt  
upp till 7 år.

Köp direkt på folksam.se/vardforbundet
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Förköpsinformation

Sjukkapital- 
försäkring

Sjukkapitalförsäkringen hjälper dig om du blir arbetsoförmögen och 
inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen  
betalas ut som ett engångsbelopp. För att få ersättning behöver du ha  
varit arbets oförmögen till minst 25 procent i tre år, men 15 procent av  
beloppet kan betalas ut redan efter ett år. Om du under försäkringstidens 
sista 12 månader blir arbetsoförmögen till minst 25 procent i längre tid 
än tre månader kan försäkringen ersätta med ett engångsbelopp mot-
svarande 7,5 procent av försäkringsbeloppet, förutsatt att ingen annan 
ersättning utbetalats från försäkringen tidigare under försäkringstiden.  
Du kan även medförsäkra din partner i försäkringen och den gäller till  
du fyller 65 år.

Skyddar din ekonomi när du inte kan jobba:
•	 Skattefritt engångsbelopp när du inte kan jobba som vanligt.
•	 Ersättning upp till 1 395 000 kronor.
•	 Du kan medförsäkra din partner.

Försäkringsbelopp
10 pbb   (465 000 kronor)
20 pbb  (930 000 kronor)
30 pbb  (1 395 000 kronor)

* Storleken på ersättningen reduceras med fem procent enheter per år från 45 års ålder. 
Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen. År 2019 är det 46 500 kronor.

Köp direkt på folksam.se/vardforbundet
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Förköpsinformation

Det är viktigt att du försäkrar ditt hem och dina saker. Hemförsäkringen 
erbjuder ekonomiskt stöd om du till exempel råkar ut för inbrott eller 
brand i hemmet och det finns ingen övre beloppsgräns för hur mycket du 
kan få i ersättning. Förutom ersättning för förlorade ägodelar ingår även 
ett reseskydd i 45 dagar, ansvarsskydd vid skadestånd, rättsskydd om 
du hamnar i rättstvist, hjälp vid ID-stöld och mycket annat. Du väljer hur 
stor försäkring du vill ha, det vill säga om du vill ha en hemförsäkring Bas, 
Mellan eller Stor. Och det finns olika försäkringar för hyresrätt, bostads-
rätt, radhus respektive villa. Du har även tillgång till flera tilläggs-  
försäkringar som Resklar, golf- och småbåtsförsäkring som kan ge  
ersättning för sådant som normalt inte ingår i hemförsäkringar. 

För dig och dina saker:
•	 Snabb ersättning för förlorade ägodelar.
•	 Hjälp direkt vid ID-stöld.
•	 Reseskydd i hela världen i 45 dagar.
•	 Kris- och rättskydd om något händer.

Hemförsäkring
Ger dig 10% 

samlingsrabatt 
på många andra  

försäkringar.

Köp direkt på folksam.se/vardforbundet
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Förköpsinformation

Som medlem i Vårdförbundet har du nytta av ditt medlemskap både i 
ditt privatliv och yrkesliv. Yrkesförsäkringen är särskilt anpassad för din 
yrkesgrupp. Försäkringen skyddar ditt företag och är särskilt utformad 
för sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk 
analytiker som har ett mindre företag. I försäkringen ingår en ansvars-
försäkring, patientförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och 
sakskada som du orsakat i tjänsten, men också om du blir skadestånds-
skyldig då du utanför arbetstid ingriper vid akut sjukdom eller olycksfall. 
Försäkringen gäller inom Norden med undantag för deltagande i mässor 
och konferenser. Vid akut sjukdom eller olycksfall gäller försäkringen i 
hela världen. Försäkringsbeloppet är 10 000 000 kronor.

Patientförsäkringen omfattar ersättningsskyldighet enligt Patientska-
delagen för skada i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs i 
Sverige. Ersättningen är på upp till 200 prisbasbelopp (9 300 000 kronor) 
per person eller 1 000 prisbasbelopp (46 500 000 kronor) per händelse.

Yrkesförsäkring 
för företagare

Prisvärd  
försäkring för  
små företag.



21

Rättsskyddsförsäkringen kan ge ersättning för nödvändiga och skäliga 
kostnader vid tvistemål, skattemål och övriga mål som avser prövning 
av legitimations- eller behörighetsfråga samt diciplinär eller straffrättslig 
fråga i samband med behandling eller vård av patient. Du kan även få 
ersättning för åtgärder att bemöta kränkande uppgifter i massmedia 
som rör din tjänsteutövning. Det kan till exempel vara ombuds- och 
rättegångskostnader som inte kan betalas av motparten. Du kan få 
ersättning upp till 10 prisbasbelopp (465 000 kronor).
 
Yrkesförsäkringen har även ett skydd i samband med överfall, kris, 
smitta samt skada på personlig lösegendom.

Det här ingår
Ansvarsförsäkring 
Patientförsäkring 
Rättsskyddsförsäkring 
Överfallsskydd 
Kristerapi 
Smitta som drabbar familjen 
Personlig lösegendom

Frågor om Yrkesförsäkring?
Ring 08-772 86 35 eller mejla till foretag@folksam.se
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Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter  
pensionen som när du arbetar. Därför bör du även som pensionär  
teckna försäkring. Det finns flera alternativ att välja på.

Olycksfall 60+ 
Med Olycksfall 60+ har du ett skydd dygnet runt om olyckan är framme. 
Alla kan ramla och slå ut en tand, halka i badkaret, falla från en stege eller 
cykla omkull. Du kan få ersättning för en rad händelser, både för själva 
olycksfallet och för eventuella följder. Månadskostnaden är 32 kronor.

Sjukdom 60+
En sjukdomsperiod medför ofta ökade kostnader. Visst skulle det kännas 
bra att kunna unna sig själv en resa eller något annat trevligt under  
rehabiliteringen? Med Sjukdom 60+ har du den möjligheten och  
försäkringen gäller ända till du fyller 85 år. Månadskostnaden är  
70–90 kronor beroende på din ålder.

Gruppliv 60+ 
Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. 
Gruppliv 60+ kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader. 
Du kan välja 40 000 eller 80 000 kronor. Försäkringsbeloppet minskar från  
68 år. Månadskostnaden är 56-112 kronor beroende på försäkringsbelopp.

Seniorförsäkring
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Översikt
Den här broschyren ger en översikt.  
För försäkringarna gäller de fullständiga 
försäkringsvillkoren. Du kan hämta dem 
på närmaste Folksamkontor eller på  
folksam.se.

Vi lämnar rådgivning för produkterna 
som ingår i detta erbjudande.

Hälsokrav för ny medlem 
Starterbjudande (gäller liv-, diagnos- och 
sjukförsäkringen): Du behöver inte fylla i 
en hälso deklaration för att teckna försäk-
ringarna som ingår i starterbjudandet, så 
länge erbjudandet gäller (i tre månader 
efter att du blev medlem). En hälsodekla-
ration behövs däremot för att teckna  
högre försäkringsbelopp. 

Sjukförsäkringen: För att du ska kunna få 
ersättning från diagnos- och sjukförsäk-
ringen måste du ha varit fullt arbetsför när 
försäkringen började gälla för dig samt 
90 dagar i en följd innan du blir arbets-
oförmögen. Uppfyller du inte detta krav 
kan du ändå kvalificera dig genom att 
vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd före 
det att du får en ny sjukperiod.

Diagnosförsäkring: För att omfattas av 
försäkringen behöver den ha varit gällande 
i minst 90 dagar i följd innan diagnosen 
ställs. 

Sjukkapitalförsäkring: Du behöver fylla 
i en hälsodeklaration för att teckna för-
säkringen.

Liv-, Olycksfalls-, hem- och barnförsäkring: 
De har inga särskilda krav på hälsodekla-
ration eller full arbetsförhet.

Hälsokrav för övriga medlemmar 
och eventuell medförsäkrad 
Olycksfalls-, hem-, barn- och yrkesför-
säkring: De har inga särskilda krav på 
hälsodeklaration eller full arbetsförhet.

Övriga försäkringar: Du behöver fylla i 
en hälsodeklaration för att teckna försäk-
ringarna. 

Vad innebär full arbetsförhet?
Med full arbetsförhet menar vi att du utan 
inskränkningar ska kunna fullgöra ditt 
vanliga arbete på arbetsplatsen eller i 
hemmet. Det innebär att du inte har:
•	 hel eller partiell sjuklön, sjukpenning, 

rehabiliteringspenning, aktivitetsersätt-
ning, sjukersättning eller motsvarande

•	 vilande sjukersättning eller motsvarande
•	 vårdbidrag som har beviljats för dig.

Du är inte heller fullt arbetsför om du av 
hälsoskäl har:
•	 tjänstledigt för att prova på annat arbete
•	 anpassat arbete/anpassad skolgång
•	 utbildningsbidrag
•	 aktivitetsstöd
•	 anställning med lönebidrag/anställ-

ningsstöd eller motsvarande. 

Viktigt att veta om dina försäkringar  



25

Du är fullt arbetsför igen:
•	 Om du har eller har haft aktivitetser-

sättning, sjukersättning eller motsva-
rande anses du som fullt arbetsför igen 
efter att ha kunnat fullgöra ditt arbete 
i två år utan sjukperioder överstigande 
28 kalenderdagar i följd.

•	 Om du av hälsoskäl har tjänstledigt  
för att prova på annat arbete eller  
av hälsoskäl har anpassat arbete/ 
anpassad skolgång, anställning med 
lönebidrag/anställningsstöd eller  
motsvarande, kan du anses som fullt 
arbetsför efter att under försäkrings- 
tiden ha fullgjort arbetet/ skolgången  
i två år utan sjukperioder överstigande 
28 kalenderdagar i följd.

Om du just nu inte uppfyller kraven  
ovan är du välkommen att ansöka om 
försäkring på nytt när du är fullt arbetsför 
igen. Kontakta oss så berättar vi mer om 
när du åter räknas som fullt arbetsför. 

Begränsningar i försäkringarnas giltighet
Försäkringarna har begränsningar och 
undantag som påverkar om och i vilken 
form ersättning kan betalas ut. 

Dessutom finns begränsningar i grupp-
försäkringen för ersättning vid vistelse 
utomlands, vid krig, atomkärnreaktion 
samt vissa terrorhandlingar. 

Alla begränsningar hittar du i försäkrings-
villkoren på folksam.se.

Ändra eller säga upp försäkringar
Du kan när som helst begära ändrad om-
fattning eller gå ur gruppförsäkringen. Detta 
sker enklast genom att du kontaktar Folksam.

Försäkringsbesked och  
betalning med autogiro
När du har tecknat medlemsförsäkringen 
får du ett försäkringsbesked hemskickat 
med posten tillsammans med ett inbetal-
ningskort. Om du vill betala månadsvis 
med autogiro kan du lämna ditt med- 
givande via blankett eller e-legitimation. 
Läs mer på folksam.se/autogiro.

Ångerrätt vid frivilligt tecknad försäkring
Du har alltid rätt att ångra dig inom 
30 dagar när det gäller Livförsäkring, 
Olycksfallsförsäkring, Sjukkapitalförsäk-
ring, Diagnosförsäkring, Sjukförsäkring, 
samt Barn- och ungdomsförsäkring och 
inom 14 dagar när det gäller andra för-
säkringar. Ångertiden räknas från den 
tidpunkt du fått ditt försäkringsbesked. 
Om du ångrar dig måste du meddela oss 
och vi har rätt att ta betalt för den tid för-
säkringen varit gällande.

Skydd av personuppgifter
Vi värnar om våra kunders personliga
integritet och vill att du ska känna dig
trygg i hur vi hanterar dina uppgifter.
Läs mer om vår hantering av person-
uppgifter och dina rättigheter på
folksam.se/personuppgifter.

Vi vill att du ska vara nöjd 
Missförstånd, oklarheter eller problem 
kan ibland uppstå. Erfarenheten visar att 
många frågor, till exempel i ett skadeärende, 
kan klaras upp på ett enkelt sätt genom en 
ny kontakt med oss. 

Det är viktigt att det finns en väl fungerande 
klagomålshantering för att du som kund 
ska kunna få dina intressen tillgodosedda. 
En god hantering av klagomål ger oss en 
möjlighet att fånga upp problem samt att 
vidta förebyggande åtgärder. Om du vill 
anmäla ett klagomål så kan du göra det 
själv på folksam.se/klagomal eller ringa 
oss på 0771-950 950.
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Kundombudsmannen Folksam 
Om du ändå inte är nöjd med vårt beslut, 
kan du begära att vår kundombudsman 
gör en opartisk bedömning av ditt ärende.

Andra instanser som du kan vända dig till
•	 Personförsäkringsnämnden – prövar 

vissa ärenden.
•	 Allmänna reklamationsnämnden –  

prövar kostnadsfritt de flesta tvister  
angående privatpersoners försäkringar.

•	 Domstol – du kan få din tvist med  
Folksam prövad i tingsrätt.

Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare till Sjukförsäkring, 
Diagnosförsäkring, Livförsäkring och 
Livförsäkring – Student är Folksam 
ömsesidig livförsäkring, organisations-
nummer 502006-1585.

Försäkringsgivare till Hemförsäkring 
Sjukkapitalförsäkring, Olycksfallsförsäk-
ring, Medlemsbarn, Stick- och skärska-
deförsäkring, Yrkesförsäkring och Sjuk-
kapitalförsäkring – Student är Folksam 
ömsesidig sakförsäkring, organisations-
nummer 502006-1619. 

Folksam
106 60 Stockholm
folksam@folksam.se
Telefon 0771-950 950
folksam.se
Besöksadress: Bohusgatan 14, Stockholm

Folksams verksamhet står under tillsyn 
av Finansinspektionen: 

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
finansinspektionen@finansinspektionen.se
Telefon 08-408 980 00 
finansinspektionen.se

Vår marknadsföring följer svensk lag och 
står under tillsyn av Konsumentverket: 

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
Telefon 0771-42 33 00
konsumentverket.se 

Folksam har en lönemodell som kan inne-
bära att Folksams anställde mottagit fast 
och/eller rörlig ersättning i samband med 
ditt köp, eller utökning, av detta försäk-
ringsavtal. Närmare information kan du 
hitta på folksam.se
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Grattis!
Du får bättre försäkringar  
genom ditt medlemskap.

0771-950 950 
folksam.se/vardforbundet

Folksam
106 60 Stockholm
0771-950 950
folksam.se
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