
i samarbete med

 » Miljösmarta  
försäkringar

 » Superförsäkringar 
med vårt bästa skydd

 » Upp till 20 % i rabatt 
för alla medlemmar

 » Schysst, snabb & 
personlig service

Försäkringar för JAK-medlemmar 



Vanliga försäkringar, men ändå annorlunda. 
Bättre både för dig och vår miljö. 

Lite smartare helt enkelt.

Superförsäkringar - vårt bästa skydd
För alla våra försäkringar för boende och fordon kan du välja att lägga till 
olika tilläggsförsäkringar för att få ett försäkringsskydd som passar just dig. 
Men vill du i stället vara säker på att du får vårt bästa försäkringsskydd ska 

du hålla utkik efter våra Superförsäkringar för bil, villa och hem. I Superförsäkringarna ingår 
nämligen alla tilläggsförsäkringar till ett bättre pris och för vissa moment kan du få ut ett högre 
ersättningsbelopp om du råkar ut för en skada. 

Tips! På vår hemsida kan du jämföra innehållet i våra försäkringar.   

10-20 % rabatt för alla JAK-medlemmar
Som medlem i JAK  får du alltid minst 10 % i rabatt på dina försäkringar hos 
oss. Och när du samlar dina försäkringar kan du få upp till hela 20 % i rabatt! 
Rabatten får du om du tecknar din försäkring direkt på www.watercircles.se/jak 

eller ringer in till oss på 010-4900 999 och berättar att du är medlem i JAK. 

Schysst service en självklarhet
För oss är det en självklarhet att ge dig ett schysst och personligt bemötande.  
Vi tycker också att service är synonymt med tillgänglighet vilket innebär att när 
du ringer oss slipper du en massa knappval och långa väntetider. 

Och för att vara säkra på att vi håller vad vi lovar låter vi vårt telefonisystem mäta alla 
inkommande samtal och hur länge våra kunder får vänta i telefon. Resultatet av våra 
mätningar är att vi oftast svarar inom 20 sekunder. Och mailen besvarar vi senast samma 
arbetsdag, men oftast inom en timma eller två. Det gör vår service schysst och unik! 

Miljömärkta försäkringar gör skillnad
Alla våra försäkringar är miljösmarta och våra försäkringar för bil, villa och 
fritidshus är till och med miljömärkta med Naturskyddsföreningens Bra 
Miljöval. I praktiken fungerar våra miljösmarta försäkringar precis som vanliga 

försäkringar. Men även om skillnaden för dig som kund är minimal, är skillnaden för miljön rätt stor. 

Om du skulle råka ut för en skada kanske du skulle märka vad som skiljer en miljömärkt 
försäkring från en vanlig. För det är just i vår skadereglering som vi kan göra en stor skillnad 
för miljön. Därför reglerar vi alltid våra kunders skador på det miljömässigt bästa sättet och 
med de miljömässigt bästa materialen. 

För att få ha miljömärkningen Bra Miljöval på våra försäkringar ställs det också krav på oss och 
hur vi placerar vårat kapital. Kapitalet måste placeras med hänsyn till miljö och samhälle vilket 
innebär att vi aldrig placerar detl i branscher som håller på med till exempel kärnkraft, olja, 
alkohol, tobak, vapen etc. Därför placeras allt vårt kapital för närvarande i bostadsobligationer. 
Aktuella placeringar finns att hitta på vår hemsida.

Tips! På vår hemsida kan du läsa mer om vårt miljöarbete och Bra Miljöval.  
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”Som en del i arbetet med att bli en helbank är det viktigt att kunna erbjuda förmåner 
till våra medlemmar som de verkligen kan ha användning av. Lika viktigt är det att vi 
samarbetar med organisationer som delar våra värderingar och synen på miljö och ett 
hållbart samhälle. För att erbjuda våra medlemmar sak- och olycksfallsförsäkringar 
har vi därför valt att samarbeta med försäkringsföretaget WaterCircles eftersom de 
har ett gediget miljöarbete och en hög servicenivå. Dessutom är WaterCircles ett av 
få  försäkringsföretag i Sverige idag som är både miljöcertifierade med ISO 14001 och 
erbjuder försäkringar som är miljömärkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.”

Sammy Almedal, VD JAK Medlemsbank



www.watercircles.se/jak

010-4900 999
info@watercircles.se

Som medlem i JAK har du möjlighet att köpa WaterCircles miljösmarta försäkringar till ett 
förmånligt pris. Du får ett bra försäkringsskydd och en schysst service, samtidigt gör du en 

bra grej för miljön. Lite smartare helt enkelt! 

För ditt JAK-medlemserbjudande - slå oss en signal 
eller kolla in ditt erbjudande direkt på webben

VI eRBJUDeR MILJöSMARtA FöRSäKRINgAR FöR
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Alla medlemmar i JAK kan nu teckna 
miljösmarta försäkringar hos WaterCircles
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