
Våra Försäkringar 2022 

Verkstadsklubben Volvo Skövde 

 

 

 
 
 

Försäkringar som ingår via vårat kollektivavtal 
 
 

• AGS Avtalsgruppsjukförsäkring + 10% från dag 15 på sjukpenning 

• Premiebefrielse vid föräldraledigt Högst 390 dagar/födsel 

• TFA Arbetssjukdom, färd, olycksfall 
Trygghetsförsäkring arbetsskada (lyte och men, samt sveda och värk) 

 
• TGL Tjänstegruppliv Livförsäkring till efterlevande 

• FTP Föräldrapenningtillägg 10 % i max 180 dagar t.o.m. 18 mån 

• AGB/Omställningsstöd Företagsnedläggning/Arbetsbrist 

• Avtalspension (4.5 %) Kontakta Christer Andersson 
Från 23 års ålder (gäller från år 2022) för information 0500-52 32 54 

 
 
 

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap 
 
 

Medlemsolycksfall – Fritid GF 59000 (via förbundet) 
Olycksfallsersättning, Akutersättning, Sjukhusvistelse, Tandskador, Rehabilitering, 
Övriga kostnader, Krisbehandling, Kroppskadeersättning, 

Medicinsk invaliditet 200 000 kronor 

Utökat skydd i medlemsolycksfall (via avd 27) 
Medicinsk invaliditet 800 000 kronor 

Gruppliv - GF 14370-00000 (via verkstadsklubben) 
Livförsäkring till efterlevande 300 000 kr 

 
Barngruppliv (i medlemmens försäkring) 35 000 kronor 

 
Inkomstförsäkring 
80 procent av en ersättningsgrundande inkomst i 100 dagar. 
Om du tjänar över 50 000 kronor per månad eller vill ha ett skydd i ytterligare 100 dagar 
behöver du teckna ett tillägg. 

 
 

OBS! Du måste själv anmäla till Folksam eller kontakta facket vid inträffad händelse. 
 
 

Se baksidan 



Våra Försäkringar 2022 

Verkstadsklubben Volvo Skövde 

 

 

 

Dessa kan vi teckna själva via vårt medlemskap i IF Metall 
 
 

Medlemsolycksfall – Fritid för medförsäkrad 
Olycksfallsersättning för medförsäkrad 39 kr per månad 

 
Sjuk- och efterlevandeförsäkring GF 59200 
Ersättning vid arbetsoförmåga 1800 kronor per månad 79 kr Medlem per månad 
efter 90 dagars karens. Kostnadsersättning 1800 kr, 79 kr Medförsäkrad per månad 
ett engångsbelopp som utbetalas efter 90 dagars karens. 
Diagnosersättning 50 000 kronor 
Dödsfallsersättning 250 000 kronor 

 
Juristförsäkring 
15 timmar juridisk rådgivning per år och kan användas 45 kr per månad 
vid bland annat familjerättsfrågor, arvsrätt med mera. 

 
Volvo LO klubbars försäkringsförening 
Tandvård, läkarvård, medicin, linser, glasögon 118 kr per månad 

 
IF Metalls hemförsäkring beloppslös Premie, kontakta Folksam 
• Egendomsskydd 
• Ansvar 
• Rättsskydd 
• Överfallsskydd 
• Reseskydd 

 
Tilläggsförsäkringar för hemförsäkring Premie, kontakta Folksam 
• Allrisk (kan byggas på med allrisk extra) 
• Bostadsrättsförsäkring 
• Extra reseförsäkring – Resklar 
• Villaförsäkring 

 
Medlemsbarn 
Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom till och med 25 år. 
Olika premier beroende på ålder och ersättningsnivå. 

 
Medlemsspar 

 
Inkomstförsäkring Tillägg 100 dagar 

 
Kontakta oss 
Kundservise Folksam 0771-950 950 eller folksam.se. 
Skadeanmälan Folksam 0771-960 960 eller folksam.se 
IF Metall Christer Andersson 0500-52 32 54 


	Försäkringar som ingår via vårat kollektivavtal
	Försäkringar som ingår i ditt medlemskap
	Inkomstförsäkring

	Dessa kan vi teckna själva via vårt medlemskap i IF Metall
	Medlemsolycksfall – Fritid för medförsäkrad
	Sjuk- och efterlevandeförsäkring GF 59200
	Juristförsäkring
	Volvo LO klubbars försäkringsförening
	Medlemsbarn
	Medlemsspar


