Fakta om dina
medlemsförsäkringar
Seko ger dig bästa försäkringsskyddet
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Som medlem i Seko får du det bästa
försäkringsskyddet
Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på
vilka försäkringar, som utan merkostnad, ingår i ditt medlemskap.
Dessa försäkringar ingår i medlemskapet:

SEKO

ST

UNIONEN

• Inkomstförsäkring

• Inkomstförsäkring

• Inkomstförsäkring

100 dagar,

150 dagar, 80% av lön

150 dagar, 80% av lön

80% av lön utan tak

upp till 80 000:-

upp till 60 000:-

• Olycksfall fritid

-

-

• Barngruppliv

-

-

• Kompletterings-TGL

-

• TGL för arbetslösa

-

-

-

-

SJÖFOLK

•

Utökad olycksfall

• Hemförsäkring
PRIVATA VÄG

• Utökad olycksfall
• Livförsäkring

-

-

-

-

Fakta om inkomstförsäkringen
Inkomstförsäkringen innebär att den
som blir arbetslös får upp till 80 procent av inkomsten i ersättning om
man tjänar mer än taket i A-kassan.
Inkomstförsäkringen kompletterar
eventuellt annat trygghetsavtal som
kan finnas via kollektivavtalet.
Sekos inkomstförsäkring har ingen
övre inkomstgräns och den gäller
tills medlemmen fyller 65 år. STs har
som villkor att arbetslösheten ska
vara ofrivillig, det vill säga, du ska ha
blivit uppsagd. Sekos och Unionens
inkomstförsäkring gäller vid alla
typer av arbetslöshet.
Genomsnittsuttag för Sekos inkomstförsäkring är 70 dagar.

vid eventuell arbetslöshet. Men där
stannar likheterna. Som bilden visar
har du som medlem ett klart bättre
försäkringsskydd hos Seko.

Seko, ST och Unionen erbjuder sina
medlemmar en mängd olika tilläggsförsäkringar. Vissa av dessa ingår
automatiskt i medlemsavgiften under en begränsad tid från den dagen
du blir medlem. Därefter får du ett
erbjudande om att förlänga tilläggsförsäkringen.

SEKO

ST

UNIONEN

• Hemförsäkring

• Liv 3 mån ingår

• Hemförsäkring

• Utökad olycksfall*

• Olycksfall

• Sjuk/olycksfall

ca 2 mån ingår

efterlevande*

Gemensamt för de tre förbunden är
att det i alla medlemskap ingår en
inkomstförsäkring som kompletterar
skyddet medlem får från A-kassan

Prisvärda tilläggsförsäkringar

Försäkringar som du kan teckna själv
(urval av de vanligaste)

• Sjuk och

Seko ger dig bästa skyddet

För att få del av försäkringen ska
man ha varit medlem i facket och
A-kassan i tolv månader. Den som
byter till Seko från annat förbund
med inkomstförsäkring får tillgodoräkna sig kvalifikationstiden.

ca 2 mån ingår

3 mån ingår

• Sjuk
3 mån ingår för medlem

3 mån ingår

• Inkomstförsäkring
tillägg 50 dagar

under 55 år

• Medlemsbarn

• Sjuk/Olycksfall barn

• Seniorförsäkring 60+

• Inkomstförsäkring
tillägg 150 dagar

* Dessa försäkringar ingår utan kostnad i Seko-medlemskapet från den dag du blir medlem.
Du får sedan, efter cirka 2 månader, ett erbjudande från Folksam om en förlängning.
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Seko-medlemskapet är värt mer
Medlemsavgiften avgörs av vilken
lön du har, vilken avgift din fackklubb tar ut samt om du är med i
A-kassan eller inte.
Bra försäkringar
Som medlem i Seko får du bra försäkringar med bra villkor. De är värt
att tänka på om du jämför de olika
förbundens totala medlemsavgift,

eller om du planerar att teckna privata, motsvarande försäkringar, vilket
högst sannolikt blir en dyrare affär.
En annan stor fördel med att vara
medlem i Seko är också att du alltid
har nära till en facklig representant, som kan hjälpa till att svara på
frågor, bland annat om försäkringar.
Sekos förtroendevalda finns nästan
överallt där det finns medlemmar.

Vi bryr oss
Som medlem i Seko
får du bra försäkringar
med bra villkor

Flera andra fackförbund har valt att inte inkludera
lika många försäkringar i medlemskapet som Seko.
Vi vet hur förödande det kan vara för en människa
att inte ha bra försäkringar om olyckan är framme.
Vi vet också att det är lätt att avstå från att teckna
försäkringar därför att man inte tycker sig ha råd
eller inte tror att man behöver dem.

En tryggare
vardag
Vi bryr oss! Därför ingår fler försäkringar i vårt
medlemskap. Det ger också Sekos medlemmar en
tryggare vardag.
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Försäkringar som ingår i ditt medlemskap
Medlemsolycksfall Fritid

Inkomstförsäkring

Gäller på din fritid (du är försäkrad
på jobbet via ditt kollektivavtal) och
ger dig ersättning för bland annat
olycka, akutfall, sjukhusvistelse,
tandskador och ersättning vid medicinsk invaliditet. En krisförsäkring
ingår också.

Innebär att den som blir arbetslös,
under 100 dagar, får upp till 80
procent av inkomsten även om man
tjänar över 18 700 kronor, som är det
nuvarande taket i arbetslöshetsförsäkringen. Sekos inkomstförsäkring
har inget tak.

Kompletterings-TGL

Barngrupplivförsäkring

Gäller för den som inte har en livförsäkring via kollektivavtalet eller
arbetsgivaren. Ger ersättning till
närstående vid dödsfall.

Gäller för barn upp till 18 år.
Om barnet avlider utbetalas ersättning till barnets dödsbo.

Försäkringar som du kan teckna
Medlemsolycksfall Fritid – utökad
Ingår för Sjöfolk och Privata väg.
Ger upp till 800 000 kronor i medicinsk invaliditet. Kan även tecknas
av din partner.
Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Kompenserar dig för förlorad inkomst eller större kostnader som
tillfälligt kan uppstå, bland annat
vid arbetsoförmåga, vissa diagnoser
(bland annat cancer, diabetes, stroke, hjärtinfarkt med flera). Kan även
tecknas av partner. Ingen hälsoprövning krävs – till skillnad från de
flesta andra försäkringsgivare.
Medlemsbarn
En bra barnförsäkring som gäller
dygnet runt och ger ersättning direkt.
Den kan dessutom tecknas utan häl6

soprövning. Försäkringen kan även
tecknas för barnbarn och bonusbarn.
Hemförsäkring
En av marknadens bästa hemförsäkringar. Du kan skräddarsy försäkringen efter eget behov genom att
uppgradera och välja tillägg. Försäkringen är beloppslös, vilket betyder
att det inte finns någon övre ersättningsgräns för värdet på dina saker
(undantaget smycken). Reseförsäkring och försäkring mot ID-stöld
ingår också. Hemförsäkringen ingår
för medlemmar i Seko Sjöfolk.

Jämför förbunden –
Seko ger mest

Seniorförsäkring 60+
Den som ej förvärvsarbetar kan
teckna en förmånlig seniorförsäkring som omfattar ersättning vid
sjukdom och olycksfall.
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Medlemmarna i Seko har ett mer omfattande
försäkringsskydd än medlemmar i de flesta
andra fackförbunden.
Sekos försäkringar ger därför alla medlemmar en tryggare vardag!
Mer om Sekos medlemsförsäkringar och
villkor hittar du på
www.folksam.se/seko

Seko
Box 1105
111 81 Stockholm
seko@seko.se
www.seko.se
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