Återbäringsbesked 2018
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring

Datum
2019-03-15

Kundnummer
KBB-14783-5

Här kommer din återbäring
Som kund i Folksam ömsesidig sakförsäkring är du delägare. Det innebär att du får
återbäring om det går bra för oss. Ju fler försäkringar du har desto mer återbäring får
du. Läs mer på folksam.se/aterbaring om både återbäring och vad det betyder för dig
att vara delägare i ett kundägt företag. För det är precis det du är.

Försäkringar du får återbäring för:
Villaförsäkring
Premie:
2 874,80 kr

Återbäring:

89,15 kr

Villahemförsäkring
Premie:
791,49 kr

Återbäring:

24,53 kr

Hemförsäkring
Premie:
623,00 kr

Återbäring:

19,32 kr

Du får
tillbaka:
133 kr
Om du har autogiro sätter vi in återbäringen på
ditt konto i mitten av april. Annars drar vi av
din återbäring på första fakturan efter den 15 maj.
Samla dina försäkringar och få rabatt
Rabatten drar vi av årligen när du betalar
försäkringarna.
Du har fått

389 kr
i rabatt.

Är du och din familj rätt försäkrade?
Låt oss tillsammans se över ditt försäkringsskydd.
Vi kan hjälpa dig på 18 olika språk.

020-214 000
Läs mer på folksam.se
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Anne-Marie Rosdahl
Klövv 15
275 64 Blentarp

Det här kan du få återbäring för:
Försäkringar i Folksam ömsesidig sakförsäkring:
• Boendeförsäkringar: hyresrätt, bostadsrätt, villa,
ägarlägenhet och fritidshus.
• Fordonsförsäkringar: bil, båt, mc, husvagn, husbil,
moped, snöskoter, släpvagn och småtraktor.
• Personförsäkringar: barn- och olycksfallsförsäkring.
• Djurförsäkringar: katt, hund och häst.
• Tilläggsförsäkringar: om du har tecknat tilläggsförsäkringar till boendet, bilen eller inkomstförsäkringen, till
exempel Resklar, Småbåt eller Hyrbil.

Så här beräknas återbäringen
Återbäringen baseras på premierna du betalade in
föregående kalenderår. Storleken på återbäringen beror
bland annat på Folksams vinst.

Du får inte återbäring:
• Om försäkringen har betalats via medlemskap
i exempelvis facket, och inte av dig själv.
• Om du har företagsförsäkring, idrottsförsäkring eller
försäkring via en intresseförening där överskottet går
tillbaka i annan form än återbäring.

Sparad återbäring
Det lägsta beloppet som betalas ut är 50 kronor.
Är beloppet mindre sparas det till nästa utbetalning.

Samla dina försäkringar och få rabatt
Du som har hemmet försäkrat hos oss kan få rabatt på
många av våra andra försäkringar – samlingsrabatt.
Du kan också få andra rabatter. Du hittar dem i sådana

När får du din återbäring?

Har du autogiro? Då får du din utbetalning direkt till
ditt konto i mitten av april 2019. Om du vill skaffa
autogiro ansöker du med e-legitimation på
folksam.se/autogiro.
Om du inte har autogiro drar vi av beloppet på din första
faktura, efter den 15 maj 2019. Det gäller de flesta av våra
försäkringstyper.

Nya regler om personuppgifter ger dig
ett bättre skydd

När vi hanterar dina personuppgifter utgår vi från
det som är bäst och säkrast för dig. Vi har nu förstärkt
skyddet ytterligare och anpassat vårt sätt att arbeta enligt
den nya EU-gemensamma dataskyddsförordningen

är

Du som kund är delägare i Folksam. Det
Du som kund
blev du samma sekund
ägare i Folksam
som du försäkrade det
du bryr dig om hos oss.
Återbäringen du får nu är
ett bevis på vår gemensamma framgång.
Vårt långlivade engagemang för våra kunder
sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden. Idag
försäkrar vi varannan person och vartannat

fall på försäkringsbeskedet för respektive försäkring.
Rabatterna får du årligen och summan av dina rabatter
ser du på framsidan av återbäringsbeskedet.

Om du inte har något aktuellt försäkringsavtal eller autogiro så gör vi utbetalningen via en utbetalningsavi som
skickas hem till dig.
Anmäl gärna bank- och kontonummer på
swedbank.se/kontoregister så sätter vi in dina
utbetalningar direkt på ditt bankkonto.

GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersatte
den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018.
Vill du veta mer? Läs mer på folksam.se/personuppgifter.

hem i Sverige. När det går bra för Folksam och
det blir pengar över i bolaget går vinsten alltid
tillbaka till dig som kund. Det kan handla om
förbättringar i våra försäkringar eller som nu,
att du får tillbaka pengar i form av återbäring.
Det är så det fungerar i ett kundägt bolag.

På folksam.se kan du läsa mer om
återbäringen. Välkommen!

