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Information om betalning av Polisförbundets frivilliga gruppförsäkring 
 

De flesta medlemmar som har frivillig gruppförsäkring genom Polisförbundet har betalat denna via 

löneavdrag. Möjligheten att betala försäkringen via löneavdrag har upphört vid årsskiftet. 

Enklast och mest miljövänligt är att betala via autogiro månadsvis, du kan ansluta till autogiro 

antingen via din internetbank eller via blankett, se information nedan. Betalningsmottagare är 

Polisförbundets samarbetspartner Söderberg & Partners. 

Om du fortsättningsvis vill betala försäkringen via inbetalningskort betalar du fakturan i detta brev. 

Betalning via inbetalningskort sker kvartalsvis. 

Alla autogiromedgivanden som inkommit till oss via blankett eller internetbank senast 21 januari, 

kommer vi att kunna handlägga i tid före nästa dragning och du behöver då inte betala den utsända 

fakturan. Om du anmäler autogiro vid en senare tidpunkt ber vi dig betala den utsända fakturan. Vi 

kommer då starta autogirot från 2019-04-01. 
 

Autogiromedgivande via internetbank: 
Logga in på din bank via webbläsaren (ej via appen) 

1. Välj autogiro i menyn, oftast under Betala/Överför 
2. Sök i fältet företagsnamn genom att ange namnet ”Insurance consulting” (OBS! Begränsa inte 

sökningen till någon bransch) 
3. Välj det alternativ som lyder: 

Betalningsmottagare: S&P Insurance Consulting AB 
BG-nummer: 243–8695 
Typ av betalning: Söderberg & Partners Gruppförsäkring 

(Om du får frågan om Betalarnummer, ange ditt personnummer) 

Autogiromedgivande via blankett: 
Du kan också lämna ett medgivande via bifogad blankett som du fyller i och skickar in till oss. 

Fullständigt ifyllt och undertecknat autogiromedgivande kan skannas och mejlas till 
forsakringar@polisforbundet.se eller postas till adress angiven på blanketten. 

Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda betalning via e-faktura i nuläget. 

Jag har redan lämnat ett autogiromedgivande, varför får jag en faktura? 
Vi har fått in väldigt många autogiromedgivanden under kort tid, både via blankett och via 

internetbank. Då varje medgivande kräver en aktiv åtgärd av oss har vi inte hunnit med att registrera 

alla innan denna faktura skapades. Om du tillhör en av dem som redan lämnat ett 

autogiromedgivande kan du bortse från denna faktura och vi kommer i slutet av januari att dra 

premie från det konto du anmält till oss. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på forsakringar@polisforbundet.se eller telefon 

08-676 97 00 (tonval 2) 
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