
 
 
 
 

FÖRSÄKRINGAR DU ERBJUDS SOM MEDLEM I SEKO, NÄR DU GÅR I PENSION. 
 
Till att börja med ska du skriva till Seko och berätta att du kommer att gå i pension och att du vill 
övergå till att vara pensionärsmedlem. Du talar om vilket datum du kommer att sluta och vilket 
personnummer du har, så de hittar dig i medlemsregistret.  
Skriv under brevet med din namnteckning. 
 
Adressen är 
Seko Stockholm 
Box 1032 
171 21  Solna 
Tel, 0770-457 900 
 
Medlemskapet som pensionär kostar endast 42 kr/månad. 
 
I denna medlemsavgift ingår en olycksfallsförsäkring som gäller livet ut så länge du är 
medlem. Försäkringen ger dig upp till 400 000 kr för medicinsk invaliditet och den gäller 
givetvis dygnet runt. Medicinsk invaliditet kan till exempel vara att du har nedsatt rörlighet, att 
du upplever smärta eller har nedsatt styrka. Det kan också vara besvär av psykisk karaktär. 
OM DU VILL kan du teckna en tilläggsförsäkring till olycksfallsförsäkringen för  
endast 8 kr/mån. Den ger dig upp till 400 000 kr ytterligare vid medicinsk invaliditet, vilket 
innebär att du för totalt 50 kr/mån kan få ersättning för upp till 800 000 kr vid olycka.  
Detta är alltså det som INGÅR i ditt medlemskap som pensionär! 
 
Sedan blir det lite krångligare: 
1. Om du sedan tidigare har tecknat en sjuk- och efterlevandeförsäkring (den ingår inte i 
ditt nuvarande medlemskap - du betalar 120 kr/mån för den utöver medlemsavgiften), så har 
du rätt att behålla den tills du blir 65 år, även om du går i pension tidigare än så. 
 
Sjukförsäkringsdelen i denna försäkring försvinner om du går i pension före 65 (du arbetar ju 
inte längre och behöver därför inte försäkra dig mot arbetsoförmåga). Efterlevandeförsäkringen 
har du däremot kvar. Den ger 140 000 kr i utdelning till din närmast anhörige om du skulle 
avlida innan du blivit 65. 
 
Den här sjuk- och efterlevandeförsäkringen ger även rätt till 50 000 kr i diagnosersättning om 
du får en allvarligare sjukdom innan du blivit 65.  
Observera att försäkringen upphör att gälla när du blir 65! 
 
2. Om du inte vill behålla sjuk- och efterlevandeförsäkringen, så kan du teckna en 
grupplivförsäkring för pensionärer istället, för 39 kr/mån. Tyvärr ger den inte samma 
ersättning som sjuk- och efterlevandeförsäkringen ovan om du skulle avlida, utan endast 0.15 
pbb vilket är 6660 kr år 2014. Denna försäkring har inte någon slutålder och du kan teckna 
den om du går i pension innan du fyllt 65 år. 
 
3. När du fyllt 60 år kan du teckna en försäkring som heter Sjukdom 60+. Den ger ersättning 
för vissa diagnoser, men högst 20 000 kr. 
Den kostar beroende på din ålder: 
60-69 år: 70 kr per månad. Då ger den högst 20 000 kr i ersättning. 
70-74 år: 80 kr per månad. Då ger den högst 15 000 kr i ersättning. 
75-85 år: 90 kr per månad. Då ger den högst 10 000 kr i ersättning.  
Slutålder för denna försäkring är 85 år. Den kan inte tecknas så länge du arbetar. 



4. Har du tecknat Sjukdom 60+, kan du koppla en tilläggsförsäkring till den, som heter Sparliv 
60+. Genom denna får dina efterlevande upp till 40 000 kr i ersättning om du skulle avlida.  
 
Sparliv 60+ är dels en livförsäkring, dels ett sparande i fonder. Den kostar 237 kr eller 
412 kr/mån beroende på vilken premie du väljer. Livförsäkringsdelen kostar 62 kr/mån.  
Du kan inte välja enbart premien för livförsäkring.  
Du kan teckna försäkringen från det att du fyllt 60 år tills du är 71 år.  
Sparliv 60+ ger ersättning vid dödsfall beroende på din ålder, enligt följande: 
60-67 år: 40 000 kr i ersättning 
68-79 år: Ursprungsersättningen på 40 000 kr sjunker med 2 000 kr per år. 
80-84 år: Ersättningen sjunker ytterligare med 3 000 kr per år. 
 
Ex: När du blivit 75 år kommer ersättningen att bli 26 000 kr, och vid 82 år 9 000 kr. 
När du är 84 år gammal blir ersättningen inte mer än 3 000 kr! 
 
Sparandedelen i försäkringen är till för att täcka upp den sjunkande ersättning dina efterlevande 
får ju senare i livet du avlider. Sparandet tillfaller alltså dem. 
Sparliv 60+ kan du endast teckna om du även har tecknat Sjukdom 60+. 
 
 
Klubbens råd: 
Behåll i ett första skede sjuk- och efterlevandeförsäkringen du har idag tills du blir 65. Den är så 
mycket bättre än Grupplivförsäkringen, Sjukdom 60+ och Sparliv 60+ som man blir erbjuden 
som pensionär.  
 
Folksam* kommer att erbjuda dig de tre pensionärsförsäkringarna när du blir 65. Fundera då på 
om ersättningen man får är värd premiekostnaden. Du behöver inte teckna alla tre 
försäkringarna om du inte vill! Du kanske tycker att det räcker med en eller två (eller kanske du 
vill avstå helt). Klubbens råd är att du väljer bort grupplivförsäkringen som ger otroligt lite i 
ersättning. Då är Sjukdom 60+ ihop med Sparliv 60+ mer värt att lägga pengar på.  
Å andra sidan är premien för grupplivförsäkringen endast 39 kr, så allt handlar om vad man har 
råd med. Ett annat alternativ är att ta alla tre försäkringarna i några år i början, då du 
fortfarande är relativt ung och aktiv, för att sedan ta bort en eller flera av dem om du tycker att 
du inte vill ha dem kvar.  
Din olycksfallsförsäkring har du alltid genom medlemskapet för endast 50 kr/mån, men tänk på 
att den inte täcker upp vid dödsfall eller sjukdom! 
 
Lite att fundera på, men att stanna kvar som medlem för 50 kr/mån och på så sätt få en bra 
olycksfallsförsäkring är kanske inte så mycket att tveka över ändå? 
 
Tänk också på, att om du går i pension tidigast då du är 62 år och 1 månad, så fortsätter 
pensionskollektivet Collectum att betala in till din Tjänstepension fram till dess du är 65!  
Det gör de inte om du slutar arbeta tidigare än så. 
 
* Telnr till Folksams kundservice: 0771-950 950  
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