
Medlemsinformation från Försvarsförbundet

Medlemskap
efter pensionering



Ansök om 
pensionärsmedlemskap
För att vara pensionärsmedlem hos oss ska du ha 
slutat arbeta helt och gått i pension. 
Du ansöker om pensionärsmedlemskap genom att an-
tingen fylla i och skicka in vår blankett för ansökan 
om pensionärs- medlemskap eller mejla till medlems-
registret på medlem@forsvarsforbundet.se.

Påverksansmöjligheter
Du kan bland annat delta vid föreningsmöten med 
yttrande- och förslagsrätt samt ha förtroendeuppdrag 
i förbundet. Däremot kan du inte förhandla.

Medlemsförmåner
Medlemskapet innebär många andra förmåner, så 
som förmånliga försäkringar, låneerbjudanden, rabatt 
på resor och semesterboende med mera. 

Fortsätt att vara medlem hos oss 
även efter att du gått i pension. För 
endast 300 kronor om året behåller 
du många förmåner. 
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Dina försäkringar i Folksam
Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Har du som aktiv medlem varit försäkrad genom ditt 
medlemskap i förbundet kan du ha kvar dina försäk-
ringar oförändrade till och med den månad du fyller 
65 år. När du fyller 65 år så förändras försäkringarna 
och information om detta skickas av Folksam
Fortsätter du arbeta efter 65 år kan du ha kvar för-
säkringarna oförändrat så länge du arbetar, dock 
längst till 69 år. Kontakta Folksam för att återaktivera 
försäkringarna efter 65, om du fortfarande arbetar.

Hemförsäkring
Om du som aktiv medlem tecknat förbundets hem- 
försäkring kan du behålla den med oförändrade  
villkor även som pensionärsmedlem. 
Läs mer på vår hemsida, www.försvarsförbundet.se.

Få vår medlemstidning
Du får Försvarsförbundets medlemstidning 4 gång-
er per år. Du behåller också din inloggning till låsta 
sidor på hemsidan med speciell information för dig 
som medlem.

Låg medlemsavgift
Årsavgiften för pensionärsmedlemskap är 300 
kronor och betalas en gång per år.
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Ytterligare förmåner

Banklån
Du erbjuds förmånliga bo- och medlemslån hos två 
stora banker i Sverige; SEB och Danske Bank. 

Hotell
Som medlem i Försvarsförbundet har du rabatterade 
priser på Elite Hotels, Nordic Choice Hotels och  
Örlogshotellet.

Kryssningar
Som medlem i Försvarsförbundet har du rabatterade 
priser hos Tallink Silja Line och Viking Line.

Semesterboende
Rabatt på semesterboendet Riva del Sole i Toscana, 
Italien.

SJ
Du har medlemsrabatt på resor med SJ. Bokningslänk 
hittar du på försvarsförbundet.se.

Sensus studieförbund
Du har 50 procent rabatt på studiecirklar hos Sensus  
studieförbund (maximalt 600 kronor per halvår).   

Träna till medlemspris hos Actic
Du får rabatt hos träningskedjan Actic som har 120 
center över hela landet.

FÖRSVARSFÖRBUNDET | MEDLEMSKAP EFTER PENSIONERING

försvarsförbundet.se


