Utökad trygghet för medlemmar i Byggnads!
Som medlem i Byggnads kan du teckna förmånliga försäkringar hos Folksam. Byggnads vill att du som
är medlem ska känna extra trygghet i jusidiska frågor och här därför valt (Byggnads kongress 2018)
att alla medlemmar ska erbjudas en juristförsäkring.
Den 1 oktober 2018 ansluts du därför automatiskt till Jurisktförsäkringen, under förutsättning att du
betalar fakturan.
Livets händelser kan få juridiska konsekvenser. Med Juristförsäkringen får du hjälp så att du kan
känna dig tryggare. Försäkringen innehåller tre delar;
1. Juridisk rådgivning
2. Rättsskydd
3. Hjälp vid ID- Stöld
Kostnaden är endast 30 kr per månad
1. Juridisk rådgivning 15 timmar per år
Du kan få rådgivning av en jurist som analyserar din situation. Det kan handla om
bland annat följande områden:
* Familjerätt, exempelvis äktenskapförord, samboavtal, bodelning, vårdnadstvist och
boupptäckning.
* Arvsrätt, testamente och arvstvister
* Konsumentköp, tvister i samband med köp av varor och tjänster.
* Fast egendom, ex bygglov och avtalsskriving vid hantverkshjälp vid om och
tillbyggnad.
* Försäkringskasseärenden, omprövning av sjukpenning och/ eller sjukersättning.
Rådgivningen sker via telefon eller videomöte och gäller utan självrisk. Du kan även få hjälp med att
upprätta dokument, exempelvis testamente eller äktenskapsförord.
2. Rättsskydd ger hjälp vid tvister
Rättsskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnadersom
du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare. Rättsskydd har du nytta
av vid exempelvis:
* vårdnadstvister
* konsumentköp
* ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning
* Grannförhållanden
Rättsskydd gäller med en självrisk på 3000 kr och högsta ersättningsbeloppet
är
2 miljoner kr per tvist.

3. Hjälp vid ID-Stöld
ID-stöld är när någon använder en annans persons identitetsuppgifter i
bedrägerisyfte. Det kanhandlaom att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och
lån, registrera telefonabonnemang eller handlar varor på internet. Med ID-Stöldkan
du exempelvis få hjälp med:
* få goda råd om hur du miinskar risken att bli utsatt
* bestrida felaktiga betalningskrav
* ta bort felaktiga betalningsanmärkningar
ID-Stöld gäller utan självrisk och du få tillgång till telefonassistans dygnet runt.
Vi använder oss av den så kallade reservationsmetoden, dvs alla medlemmar blir försäkrade och vill
man inte ha försäkringen får man aktivt tacka nej.
Tackar man inte nej får man hem en faktura, betalar man inte fakturan skickas en påminnelse och om
du inte betalar påminnelsen upphör försäkringen!

Hoppas detta ger lite mer svar på era frågor, undrar ni ytterligare finns information på:
https://www.folksam.se/forbund/byggnads/juristforsakring
Klicka sedan på:

- Medlem
- Dina försäkringar
- Frivilliga tillvalsförsäkringar
- Juristförsäkring

Då kommer du åt information om försäkringen samt villkor
Det går också bra att kontakta mig:

Anette Myrvold 010- 601 14 00
anette.myrvold@byggnads.se

