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Folksam avdrag

JBK-försäkrar på Fritiden

Som vi informerade tidigare så var det ett data
problem som innebar att en hel del personer inte fick
något Folksamavdrag under Augusti
På den lönen som kommer nu i September så
kommer det därför ske en justering på det avdraget.

Utöver de försäkringar som medlemmar kan
teckna så har vi inom JBK tecknat en
olycksfallsförsäkring för alla Metallare som
gäller på fritiden

Fakta om Folksam försäkringen
Många gånger när man ser sitt avdrag på
lönebeskedet om försäkringen så vet man inte vad
det betyder vi skall här försöka reda ut begreppen
Folksamförsäkringen består av olika delar och här
kan varje person själv avgöra vad man vill ha av
dessa:
Kostnaden för de olika delarna är :
• Gruppliv för JBK-medlem
55,50 kr/mån
• Gruppliv för Make/sambo 42,50 kr/mån
• Barnförsäkring
35.00 kr/mån
• Olycksfall för Make/sambo 23.00 kr/mån
Gruppliv

Vid långvarig sjukskrivning
betalas det ut engångsbelopp.
Vid dödsfall utbetalas 109 200 kr

Barnförsäkring Gäller vid Sjukdom och
olycksfall och invaliditet
Olycksfall
För respektive

Se JBK försäkrar på fritiden
samma täckning gäller här

Det innebär att alla Metallare på järnverket
inte behöver att teckna sig och betala för en sådan
försäkring.
Vår olycksfallsförsäkring täcker dessa delar
Om du råkar ut för ett olycksfall på din fritid
Akutersättning

Ersättning för Läkarvård och
reskostnader

Merkostnader

Ersättning för kläder glasögon
hemhjälp mm

Tandskador

Ersättning för de tandskador som
uppstått

Olycksfallskapital Om man blir sjukskriven 1 mån

eller mer får man extra ersättning
Invaliditet

Om man blir invalid kan man få
ersättning upp till 910.000 kr

Rehabilitering

Schablon ersättning för ex
sjukgymnastik mm

Dödsfall

Får begravningshjälp till
dödsboet med 18.200 kr

Kontakta vår försäkrings ansvarige Johan tel 47 199

Lönegruppen på Järnverket
Vi har nu äntligen kommit överens att
lönekommiten skall sätta igång sitt arbete.
Målet är att försöka gå igenom alla arbetsplatser och
de förändringar som varit samt att bli överens om ett
första steg mot ett eventuellt nytt lönesystem

Utlottning
Dags igen för att utlotta 20 biljetter till matchen den
19 September kl 17.00

Städavtal
Företaget har i sin iver över att spara kostnader på Järnverket gjort ett nytt städavtal
som innebär att alla saniteter och toaletter
samt de olika manöverrummen kommer att
städas mindre i framtiden.
Från Metalls sida upplever vi att sparivern går före arbetsmiljön
Därför vill vi uppmana alla medlemmar om man upplever att det blir dålig hygien kontakta då omedelbart
Huvudskyddsombudet Johan .

DIF - U m e å F C
De som vill deltaga i utlottningen

Sänd in Arb nr och Namn till Metall
senast Tisdagen 14 September kl 10

Sociala fonden
Den Metallare som varit till tandläkare och haft
kostnader så är fondens nästa utbetalningsdag
Fredagen den 17 September mellan 08.00-13.00

