
Visions 
pensionärs-
verksamhet



När du slutar jobba och går i pension 
kan du fortsätta att vara med i Vision 
och dra nytta av de förmåner och 
medlemsförsäkringar som ingår i 
medlemskapet. Du kan även välja att 
gå med i en lokal pensionärssektion, 
för att kunna träffa andra pensio-
närsmedlemmar i trevlig samvaro.

Vision har cirka 40 000 pensionärs-
medlemmar och runt 70 pensionärs-
sektioner runt om i landet. Sektio-
nerna arrangerar olika aktiviteter, 

till exempel studiebesök, resor, och 
medlemsmöten med underhållning.

Medlemsavgift
Du som stannar kvar som medlem 
inom Visions pensionärsverksamhet 
betalar 100 kronor om året. Om du 
väljer att också bli medlem i en pen-
sionärssektion tillkommer en mindre 
avgift till sektionsverksamheten. Det 
här gäller även dig som har särskild 
ålderspension eller förtidspension.



Försäkringar
Fram till dess att du fyller 67 år behål-
ler du det försäkringsskydd som du 
valt att ha som yrkesverksam medlem, 
även om du slutat arbeta och blir 
pensionärsmedlem i Vision.   

Om du har personförsäkring via 
Vision erbjuds du när du fyller 67 år 
seniorförsäkring hos Skandia, för-
utsatt att du väljer att vara kvar som 
medlem. Det krävs ingen hälsopröv-
ning. Vår seniorförsäkring ger dig ett 
fortsatt bra skydd. 

Som medlem i Vision får du rabatt 
på hemförsäkring hos Folksam och en 
samlingsrabatt om du vill teckna fler 
sakförsäkringar. Hemförsäkringen ger 
ett skydd för dina saker, men också 
till exempel reseskydd i 45 dagar. I 
försäkringen ingår också ett skydd 
vid ID-stöld. Väljer du hemförsäkring 
”Mellan” får du som är över 65 år ett 
extra skydd vid inbrott, till exempel 
ersätts förlust av kontanter upp till 
3000 kr och ett allriskskydd.  

Som kund i Folksam har du också 
rabatt hos juristbyrån Familjens jurist.

Läs mer om våra försäkringar på 
vision.se/pensionar

Medlemslån
Vision har samarbetsavtal med SEB, 
Nordea och Danske Bank om med-
lemslån.

Fler förmåner
Hos studieförbundet Sensus får du 
rabatt på utbildningar. Som medlem 
kan du hyra Visions semesterstugor 
eller få rabatt på hotellboende. 

Läs mer om Visions 
medlems erbjudande på  
vision.se/medlemsformaner 

För mer information, se   
vision.se/pensionar 
Där ser du också vilka pensionärs- 
sektioner som finns i landet och  
kontaktuppgifterna till dem.

Medlems-
förmåner



Kontakta oss

 Vision
0771 44 00 00
vision.se/pensionar


