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SEKO Tunnelbanan. Fackexpeditioner i Hornstull, Liljeholmen, Gullmarsplan och Västra Skogen. 
Mail: sekotunnelbanan@gmail.com Hemsida: http://sekotunnelbana.wordpress.com 

SEKO:s medlemsförsäkringar – De som ingår: 
 
Inkomstförsäkring - Med SEKO:s inkomstförsäkring kan du få mer i plånboken. 
Inkomstförsäkringen ersätter upp till 80 procent av din lön vid arbetslöshet. Försäkringen 
ingår för alla medlemmar i SEKO och gäller under de första 100 dagarna av arbetslöshet. 
Är du endast med i A-kassan får du vid arbetslöshet max 80 procent av inkomsttaket som är 
på 18 700 kr per månad. Allt du tjänar över 18 700 kronor per månad ersätts inte av A-
kassan. Som medlem i SEKO omfattas du av inkomstförsäkringen om: 

 du är över 18 år och sex månader men inte 64 år   
 du har en lön som överstiger 18 700 kr vilket är A-kassans ersättningstak. 
 har varit med i SEKO och en A-kassa i mer än 12 månader 

Blanketter finns på www.seko.se om du behöver ansöka om ersättning från SEKO:s 
inkomstförsäkring. Du kan läsa mer om inkomstförsäkringen på Folksams hemsida, 
www.folksam.se 
 
 SEKO:s Kompletterings- TGL förlänger efterskyddet för dig som är medlem i SEKO fram till 
den månad du fyller 65 år. Förutsättningen är att du fortsätter som medlem i SEKO under 
hela perioden. 
  
Barngrupplivförsäkring ger dig ersättning på 0,5 prisbasbelopp vid barns dödsfall. 
Försäkringen gäller t.o.m. det år barnet fyller 18 år. 
  
Medlemsolycksfall Fritid - Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de 
flesta olyckor sker. Här ingår bland annat: 

 Olycksfallsersättning 
 Akutersättning 
 Sjukhusvistelse 
 Tandskador 
 Rehabilitering   
 Kroppsskadeersättning 
 Invaliditetsbelopp 200000 kr 

För dig som är medlem i SEKO ingår försäkringen i medlemskapet och du kan sedan 
komplettera. Din partner kan också teckna försäkringen. 
 

Du som är medlem i SEKO har möjlighet att teckna extra försäkringar som kan 
vara mycket förmånliga för dig. 

 Tillval medlemsolycksfall fritid 
 Sjuk-och efterlevandeförsäkring 
 Medlemspension 
 Medlemsbarn 
 Hemförsäkring 

Om du vill veta mer om dessa försäkringar kan du besöka www.folksam.se 
Folksams servicetelefon 0771-96 09 60 
Du kan också kontakta ditt lokala fackliga ombud. 
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