Är det krångligt att ha
möte med Folksam via
videolänk?
Verkligen inte, du har förmodligen redan allt du behöver i din
ficka!
-Med din mobiltelefon läser du av QRkoden i den här foldern, och du hamnar
då automatiskt på en bokningssida där du
enkelt väljer en tid som passar dig. Det tar
högst 1 minut.
-För att kunna starta rådgivningen behöver du sen bara ladda ner Appen
”microsoft teams” där appar finns.
-När det är dags för din rådgivning öppnar
du appen och rådgivaren släpper in dig i
det virtuella rummet när det är dags.

Din arbetsgivare har
kollektivavtal med Transport.
Tack vare det omfattas du av ett bra
försäkringsskydd och tjänstepension.
Som medlem i Transport har du
dessutom ännu bättre försäkringsskydd
via ditt medlemskap.
Känner man inte till vilket
försäkringsskydd man har, och när
försäkringarna gäller, då riskerar man
att gå miste om ersättningar man har
rätt till, eller sakna viktiga försäkringar
när oturen är framme!

Vi hittar mycket pengar när vi ger
rådgivning, kanske är du en av dem
som har pengar att hämta?

VÄLKOMMEN PÅ
FÖRSÄKRINGS OCH
PENSIONSRÅDGIVNING
VIA VIDEOLÄNK
Boka din tid genom att scanna QR
koden
Här kan du skriva in den tid du bokat
Datum
klockan

______________
______________

OBS!
Det är viktigt att du läser igenom
den här informationsfoldern innan
mötet så du är väl förberedd.

-Du och rådgivaren kommer nu att se och
höra varandra, rådgivaren kan visa bilder
och webbsidor för dig precis som om ni
satt bredvid varandra! Bra va!
Du kan givetvis med fördel använda en
surfplatta eller en bärbar dator också!

SAMVERKAN FÖR
MEDLEMSNYTTA

Transpor ts
kollektivavtal ger mer

Försäkringar är en färskvara.
Livet förändras, och därför måste
också dina försäkringar och ditt
sparande anpassas efter det.
Det är stor oro i världen nu, och
det påverkar givetvis oss alla. Hur
påverkar det dig?
Det kan vara skönt att få lite
bättre koll på sina försäkringar
och sin pension, och diskutera
med någon som är kunnig.
De val du gör när du jobbar, kommer påverka dig hela tiden när du
väl är pensionär.
Har du gjort dina val?
Har du koll på vilka val du gjort?

En rådgivning tar ca 60 minuter
och sker i samarbete med Folksam.

För säkr ings oc h pensionsrådg ivning via video -lä nk.
Vi hittar allt för ofta missade pengar
Vårt mål är att ge dig information samt att säkerställa att du inte missat att anmäla skador och händelser som gör att du kan ha rätt till ersättning från
försäkringar som tex din arbetsgivare redan betalar.
Om du bara visste hur många som har pengar att
hämta men inte känner till vad försäkringarna kan ge
ersättning för och när man kan få ersättning.

Medlemskapet ger ännu mer!
En certifierad rådgivare från Folksam igenom ditt
försäkringsskydd och gör en pensionsanalys tillsammans med dig.
De är specialutbildade på de försäkringar och den
pension som gäller för dig, genom medlemskapet,
kollektivavtalet och det allmänna. Om du så önskar
hjälper de dig att göra de val du behöver i tex din premiepension, eller din tjänstepension, och de kan
också hjälpa dig om du undrar över något kring ditt
övriga försäkringskydd.

Förbered dig så får du ut mycket mer
Titta därför igenom punkterna nedan, innan
din rådgivning.
-Rådgivningen sker under total banksekretess, och all
information du lämnar är skyddad enligt lag.
-För att Folksams rådgivare skall kunna ge korrekta råd till
dig kommer de att ställa en del frågor om din familjesituation, ekonomi mm. Det är såklart helt frivilligt att svara
på dem, men svaren är en förutsättning för att du ska få
korrekta råd.

-Ta med dig mobilt bank-ID. Då kan du bland annat få en
pensionsanalys och också få hjälp att göra dina val om du
så önskar.
-Ha gärna försäkringspapper eller pensionsbesked som du
är osäker på tillgängliga så kan rådgivaren hjälpa till att
reda ut dem.
-För att boka ditt möte, Läs igenom instruktionen i den
här foldern. Har du några frågor eller stöter på något problem med tekniken, kontakta Transport på 010-480 30 20
så hjälper de dig vidare.

