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Fra nytår dækker din ulykkesforsikring hele døgnet
Den 1. januar 2017 ændres CS’ ulykkesforsikring fra fritidsulykkesforsikring til heltidsulykkesforsikring. Det
betyder, uanset om du kommer ud for en ulykke i fritiden eller i arbejdstiden, er du omfattet af CS’ kollektive
ulykkesforsikring. (Under mission- delvis krigsforbehold, kommer Forsvarets særlige erstatning på banen)
Alle CS medlemmer, der betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent er automatisk
omfattet af CS ulykkesforsikring og betaler til forsikringen gennem kontingentet. Det er lykkedes at sikre den
meget bedre ordning for kun 3 kr. yderligere om måneden.
Forsikringen er tegnet i Tryg, og forsikringssummen er 1.000.000 kr. med udbetaling fra 5% mén – dobbelt
erstatning fra 30% og ved 100% er udbetalingen 2.000.000 kr.
CS får mange spørgsmål omkring dækning vedr. kørsel på motorcykel – jo, der ydes fuld erstatning
HUSK altid at anmelde din skade til CS, også hvis du anmelder til et andet forsikringsselskab, eller du anmelder
en arbejdsulykke. Skadeanmeldelsen ligger på www.cs.dk under forsikring og medlemsforsikring.
Forsikringsspørgsmål kan rettes til forsikringskonsulent Kirsten Flindt (kirsten@cs.dk, tlf.: 36 90 89 14)

Har du styr på forskudsopgørelsen for 2017?

Du kan nu se din forskudsopgørelse for 2017. Alle bør kontrollere, om tallene stemmer, for det gør de sjældent,
fortæller CS’ medlemskonsulent
Alle danskeres forskudsopgørelse til SKAT for 2017 ligger nu klar. Forskudsopgørelsen er den, der viser
forventningerne til ens løn, fradrag mm. for året. På din forskudsopgørelse kan du derfor se din trækprocent og
fradrag for 2017.
CS opfordrer medlemmer til selv tjekke, at de er enige i tallene. Ellers skal tallene i opgørelsen ændres. Rigtig
mange bliver overraskede over tallene i deres forskudsopgørelse, så jeg vil anbefale alle at gå ind og
kontrollere, at tallene passer, fortæller CS’ medlemskonsulent Max Olsen.
Årsagen til at tallene kan være forkerte, er, at SKAT anvender din årsopgørelse fra 2015, da det er den seneste
afsluttede årsopgørelse. Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk
bliver sendt til forsvaret. Forskudsopgørelsen bør desuden ændres hver gang, din indtægt eller fradrag ændrer
sig.
For yderligere oplysninger så læs mere på cs.dk/skat eller skat.dk
Spørgsmål kan stilles til medlemskonsulent Max Olsen (max@cs.dk, 30 49 13 87)
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