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ERSÄTTNINGSVILLKOR NYA SJUKFONDEN
Kostnader för läkarvård och sjukvårdande behandlingar som ingår i högkostnadsskyddet, samt
mammografi, GCP, PSA och besök på Företagshälsovård ersätts med max 1100 kr per kalenderår.
Kostnader för receptbelagd medicin som ingår i högkostnadsskyddet (egenavgift) ersätts med max
2200 kr per kalenderår
Kostnader för tandvårdsbehandlingar utförda i Sverige samt bettskena ersätts till medlem under
65 år med 70% av den egna kostnaden dock max 4 000 kr per kalenderår.
Kosmetiska behandlingar ersätts ej.
Vid tecknande av privat tandvårdsförsäkring utgår ingen ersättning för premiekostnad.
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OBS! Lämna alltid in originalkvitto, vid kopior är det längre handläggning på grund av
kontroll av tidigare utbetald ersättning.
Vid fakturerade läkarbesök lämna in fakturan.
Receptbelagd medicin: Kvittodelen benämnd receptspecifikation lämnas till fonden där
framgår namn samt födelsedatum.
För att få ut ersättning för tandvård så ska du skicka in kvittot på din tandvård du fått av
tandläkaren där det framgår vilken behandling du fått och vad du betalat. Ej journalutdrag,
specifikationer eller delbetalningar.

För att få ersättning för kvitton innevarande år måste kvittona vara fonden tillhanda senast 31 mars
nästkommande år.
Kostnadsersättning utgår endast i den mån kostnaden ej ersätts av allmän försäkringskassa, genom
AFA-försäkringar eller på något annat sätt.
Utbetalning av ersättning sker varannan vecka (jämna veckor)
För utbetalning bör kvittorna vara expeditionen i Fagersta tillhanda senast fredagen veckan före.
Kvittona skickas till: IF Metall, Västmannavägen 23, 737 47 Fagersta

Premier/avgifter
Företagsavgift och avgift för lokal facklig organisation är 0,24 % av bruttolönesumman vid företaget.
Medlemmar under 65 år som är anslutna genom företagsavtal erlägger egenavgift på 100 kronor per
månad.
Medlemmar under 65 år som inte är anslutna genom företagsavtal erlägger egenavgift på 160 kronor
per månad.
Medlemmar över 65 år erlägger egenavgift på 100 kronor per månad.
Egenavgiften betalas genom autogiro
Frågor om fonden besvaras av Linda Karlsson, Irene Sandberg, 0223-160 20
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