Vi ger dig det bästa
försäkringsskyddet

Seko ger dig det bästa
försäkringsskyddet
Det ingår flera försäkringar i medlemskapet. Vi
tycker nämligen att trygghet – både på jobbet och
på fritiden – är en självklarhet när du är medlem.
Vi är det nära facket. Vi organiserar oss och ställer krav på kollektivavtal på alla arbetsplatser där det finns medlemmar. Vi
gör det eftersom det är lättare att påverka på plats - nära verksamheten.
Om något händer så finns en representant för Seko där, oftast
precis bredvid dig, i produktionen eller i en klubblokal på din
arbetsplats. Med oss kan du prata om allt som har med ditt jobb
att göra - till exempel om vilket skydd du har som medlem.
Att vi inkluderar flera försäkringar i medlemskapet är för oss
självklart. Vi vill att du ska känna dig trygg från första dagen och
vi vill att du ska få valuta för din medlemsavgift. Medan andra
förbund lockar med gratis medlemskap eller med låga månadsavgifter, strävar vi efter att ge dig bästa möjliga service och bygga
en stark facklig verksamhet på din arbetsplats. Vi ger dig därför
också det bästa försäkringsskyddet.
För din trygghet inkluderar vi också försäkringar i avgiften.
Försäkringar som, om du skulle teckna dem privat, skulle kosta
mycket mer i månadspremie. Prata med oss om detta på jobbet.

Fler försäkringar – ökad trygghet
Är du med i Seko och har kollektivavtal på din arbetsplats är du
försäkrad både på jobbet och på fritiden. I medlemskapet ingår bland
annat en fritidsförsäkring och inkomstförsäkring. Andra försäkringar
som erbjuds till låg premie är till exempel hemförsäkring och
juristförsäkring.

Sekos medlemsförsäkringar

Sekos tilläggsförsäkringar

l Inkomstförsäkring (kompletterar a-kassan vid arbetslöshet)

l HELP juristförsäkring

l Olycksfall fritid (om olyckan är framme på fritiden)

l Hemförsäkring

l Barngruppliv (om det värsta skulle hända)

l Sjuk- och efterlevandeförsäkring

l Kompletterings-TGL (livförsäkring om det saknas via avtal)

l Olycksfall Fritid - utökad

Sjöfolk
l Utökad olycksfall fritid
l Hemförsäkring
Privata väg
l Livförsäkring

l Medlemsbarn

Som medlem i Seko
får du bra försäkringar
med bra villkor

Fakta om inkomstförsäkringen

HELP juristförsäkring (tillägg)

Sekos inkomstförsäkring ger, under förutsättning att du också är med i Sekos a-kassa, mer
pengar i plånboken om du skulle bli arbetslös.
Försäkringen ingår i medlemskapet och ger
ungefär 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

De flesta människor behöver någon gång i livet
juridisk rådgivning. Nya medlemmar i Seko
omfattas av en juristförsäkring, som täcker de
viktigaste områdena inom privatjuridik och ger
dig som medlem tillgång till jurist.

I dag ger a-kassan ersättning för inkomster upp till 25 025
kronor. Tjänar du mer kan du förlora mycket pengar om du blir
arbetslös. Därför erbjuder Seko sina medlemmar en inkomstförsäkring, som gäller under de första 100 dagarna av arbetslöshet.
Tjänar du mer än 25 025 kronor och är medlem i Seko, så
innebär det att du kan få ut cirka 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst tillsammans med din ersättning från
arbetslöshetskassan. Detta oberoende av hur stor din inkomst
har varit, eftersom Sekos inkomstförsäkring – till skillnad från
andra förbund – inte har något övre tak.

Nya medlemmar i Seko omfattas automatiskt av HELP jurist-

försäkring. Den som inte vill ha skyddet kan dock välja att tacka
nej till försäkringen. Premien är 30 kr/mån. Seko Sjöfolk har en
annan anslutningsform. Försäkringen är mycket populär och
gör det både billigt och enkelt för medlemmar som någon gång
behöver anlita en jurist. Faktum är att du kan spara tusentals
kronor om du under bara några timmar anlitar en jurist från
Help i stället för någon privat advokat på stan med normal timtaxa. Alla i hushållet omfattas av försäkringen (maka/make/
sambo/barn under 20 år).

För att omfattas av inkomstförsäkringen ska du:

HELP juristförsäkring hjälper dig med bland annat:

l Ha en högre lön än a-kassans tak på 25 025 kronor.

l Köprätt, arvsrätt och familjerätt.

l Ha varit medlem i Seko och Sekos a-kassa i

l Fast egendom och hyresrätt.

12 månader.

l ID-stöld.
l Tvister i samband med sjukpenning/sjukersättning.
l Äktenskapsförord, bodelning, testamente m m.

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap
Inkomstförsäkring

Medlemsolycksfall Fritid

Innebär att den som blir arbetslös, under 100 dagar, får upp till
80 procent av inkomsten även om man tjänar över 25 025 kronor,
som är det nuvarande taket i arbetslöshetsförsäkringen. Sekos
inkomstförsäkring har inget tak.

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

Kompletterings-TGL

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

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

Barngrupplivförsäkring

Försäkringar som du kan teckna (tillägg)
Medlemsolycksfall Fritid - utökad

HELP juristförsäkring (gäller nya medlemmar)

Ger upp till 800 000 kronor i medicinsk invaliditet. Kan även
tecknas av din partner. Ingår för sjöfolk.

Försäkringen täcker de viktigaste rättsområdena inom privatjuridik och ger dig som medlem tillgång till jurist, oavsett om det
gäller juridisk rådgivning eller tvistelösning. Gäller medlemmar
som inte väljer att tacka nej till försäkringen i samband med att
information om försäkringen skickas ut

Medlemsbarn
En bra barnförsäkring som gäller dygnet runt. Kan tecknad utan
hälsoprövning och kan även tecknas för barnbarn och ”bonusbarn”. Försäkringen gäller för olycksfall och vissa diagnoser.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Kompenserar dig för förlorad inkomst eller större kostnader som
tillfälligt kan uppstå, bland annat vid diagnoser (t e x cancer, diabetes, stroke, hjärtinfarkt med flera). Kan även tecknas av partner. Ingen hälsoprövning krävs.

Hemförsäkring
En av marknadens bästa hemförsäkringar med en premie som
tål att jämföras. Skräddarsy efter eget behov genom att uppgradera eller välja tillägg. Försäkringen är beloppslös, vilket betyder att det inte finns någon övre ersättningsgräns för värdet på
dina saker (med vissa undantag, t e x smycken). Reseförsäkring
ingår.

Seko ger
det bästa
försäkrings
paketet

Vi bryr oss
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.

Box 1105
111 81 Stockholm
Seko Direkt (medlemsservice):

Vi bryr oss. Därför ingår fler försäkringar i vårt
medlemskap – och du får en tryggare vardag.
Inte medlem ännu? Gå med nu, du betalar bara 50
kronor i månaden under det första halvåret.

0770-457 900
sekodirekt@seko.se

Läs mer om Sekos medlemsförsäkringar på www.folksam.se/seko

www.seko.se

Mer om juristförsäkringen finns på www.helpforsakring.se/seko
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