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JBK Hemförsäkring
På årsmötet kommer vi att lägga ett förslag om att alla
medlemmar i JBK skall få en Hemförsäkring och den
skall starta under våren 2005.

Fel igen på Folksam avdraget
Återigen har det blivit fel på Folksam avdraget, det har
inneburit att man fått ett löneavdrag för 3 månader
istället för 2.

Försäkringen innehåller detta:

Det finns några som betalar sina försäkringarna själva
via autogiro eller inbetalningskort de är självfallet inte
berörda av detta.

Egendomsskydd
Lösöre (brand, vatten och inbrott)
Ett försäkringsskydd för brand, vatten och inbrott
utan tak för försäkringsbeloppet. (beloppslöst)
Att försäkringsbeloppet är obegränsat innebär att
man inte behöver tala om hur mycket hemmet är
värt. Man kan inte bli underförsäkrad.

Men för de som har fått tredubbla avdrag kommer nu
att få en återbetalning av Järnverket på det man dragit
för mycket via en extra utbetalning tisdag 22 februari.

Ansvarsförsäkring
Den som blir skadeståndsskyldig för en person eller
sakskada så betalar försäkringen ersättning upp till
5 miljoner.
Ex. du välter en hylla av misstag i en Dukabutik,
försäkringen betalar för din ”drullighet”.

Viktigt att kolla ditt lönebesked
Vi vill återigen på förekommen anledning uppmana
alla att man måste genomföra en egenkontroll över
hur man har jobbat med antalet timmar och vilken
frånvaro man har haft, och själv stämma av mot lönebeskedet.

Reseförsäkring
Det ingår en reseförsäkring för alla som är bosatt
på din adress i 45 dagar för resor i hela världen.
Den täcker sjuk och olycksfallsskador, hemtransport
vid sådana skador, inbrott på hotellet m.m.

Viktigt på årsmötet
När många föreningar har sina årsmöten brukar de
alltid bjuda på mat och underhållning.
På nomineringsmötet väcktes denna fråga och att
man skulle göra något liknande på vårt årsmöte.

Överfallsförsäkring
Den som blir överfallen och skadad av en okänd
person som saknar betalningsförmåga.
Försäkringen innehåller ett olycksfallsskydd som
betalar istället för gärningsmannen.

Vi har inom styrelsen konstaterar att det är svårt att
veta hur många som kommer till årsmötet och det är
därför svårt att planera in en aktivitet, och därför har vi
tagit följande beslut.

Rättsskydd
Försäkringen betalar dina rättegångs-/ advokatkostnader vid tvistemål där du förlorar.
Undantag finns för småmål.
Vad innebär det för Metallaren på Järnverket
Den som redan har en hemförsäkringen i Folksam,
så ändras den automatiskt till JBK och Folksam återbetalar redan inbetalad premie.
Den som har försäkringen via sin maka eller makes
medlemskap i ett annat fackförbund, får då två hemförsäkringar och då blir Allriskförsäkringen gratis, och
man skall meddela Folksam detta om du betalar för
Allrisk så återbetalar man ev. premie.
Den som har en hemförsäkring i annat försäkrings
bolag kan då säga upp den och spara en slant.
Vi kommer att sända ut information till alla
Mer information på årsmötet

Alla som är med på Årsmötet får 2 biljetter till en
special aktivitet som kommer att ske under året.
Den aktivitet vi har resonerat om är det kommer att
ske en pubkväll med Mat / öl samt underhållning.

ÅRS MÖTE
Måndagen den 21 Februari
Folket hus C-sal kl 17.30
På dagordningen
- Årsmötesförhandlingar
- Aktuell lägesinformation
- Införande av hemförsäkring
- Läget i Sociala fonden
- Sammanslagning IF & Metall

