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Alla behöver en
egen jurist.
Du också!

När vanliga människor behöver hjälp med juridi
ken är det ofta plånboken som avgör vem som
har råd. Och vem som inte har det.
Vi i Seko vill att alla ska ha råd med juridisk hjälp
och trygghet, inte bara i arbetslivet utan också
i privatlivet. I samarbete med HELP Försäkring
erbjuder vi därför alla nya medlemmar en jurist
försäkring för 30 kr per månad.

Du blir personligt och väl bemött av någon av
HELPs jurister som tar hand om din vardags
juridik. Juristen ger dig obegränsat antal timmar
av sin tid, står på din sida i tvister, kämpar mot
luriga näringsidkare, skriver ditt samboavtal och
hjälper dig att få rätt när Försäkringskassan har
gjort fel. Lyft luren så får du kontakt senast nästa
arbetsdag.
Ingen timdebitering, ingen karens, inget krångel.
Vänd och se allt du får hjälp med!

i samarbete med HELP Försäkring

Läs mer på helpförsäkring.se/seko

Det här
täcks av din
försäkring.

Allt det här får du
hjälp med.
Rådgivning

Barn & familj

Du är lika välkommen när du behöver avancerad juridisk hjälp som
när du bara vill ha några kloka råd. Det är ett bra sätt att slippa
framtida konflikter. Försäkringen ger dig obegränsad tid, du kan
anlita din jurist så mycket du vill. Och du betalar aldrig något timpris.

Avtal
Bostad & egendom

Du får personlig hjälp av din jurist med att skriva de privaträttsliga
avtal du behöver. På vår kundportal kan du också själv skapa olika
avtal i en användarvänlig frågerobot.

Förhandling

Köp- och
konsumenträtt

Sjukpenning &
sjukersättning

Din HELP-jurist tar över juridiska tvister och driver dem åt dig, hela
vägen. Du slipper lägga arbete och tid på att förhandla med
motparter och andra intressenter, det tar juristen hand om.

Rättsskydd
Om tvister måste lösas i domstol får du ett juridiskt biträde.
Rättegångskostnaden täcks av försäkringen, liksom eventuella
kostnader för din motpart. Detta så kallade rättsskydd gäller ända
upp till 2 miljoner kronor, en hög summa som betyder att vi kan driva
dina mål hela vägen. Den enda gång du någonsin behöver betala
något extra är just om ditt ärende går till domstol; då är din självrisk
3 000 kronor.

Arv & gåva

Gift & sambo

Det är lätt att nå din jurist. Kontakta oss via telefon, mail eller
kundportalen Min sida så registrerar vår kundtjänst ditt ärende och
en jurist ringer tillbaka senast nästa arbetsdag. Som kund hos HELP
slipper du ”juristspråk”, vi lägger extra vikt vid att prata så att alla
förstår. Har du ett annat modersmål än svenska kan vi hjälpa dig
på 8 andra språk.

NYHET! Obegränsat antal timmar och sänkt premie!
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Så här enkelt
är det.

Sätt din
jurist i
arbete!

