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Statens grupplivförsäkring

S

tatens grupplivförsäkring gäller
för den som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och
får aktivitetsstöd. Försäkringen
gäller inte för den som får stöd till start
av näringsverksamhet eller för den som
tar del av friåret. Observera att den som
tar del av friåret kan vara tjänstegrupplivförsäkrad i den anställning han är
ledig från.
Statens grupplivförsäkring gäller
även för:
• totalförsvarspliktiga
• doktorander.

Försäkringsbelopp
Vid dödsfall ger försäkringen ett ekonomiskt skydd i form av ett engångsbelopp för de efterlevande.
Grundbelopp betalas ut till make,
maka, registrerad partner, sambo eller
arvsberättigat barn. Det högsta grundbeloppet är 256 800 kronor (2011). För
försäkrad som fyllt 55 år minskas beloppet med stigande ålder.
Barnbelopp betalas ut till arvsberätti‑
gat barn under 21 år med 42 800 –
85 600 kronor (2011) beroende på barnets ålder.
Begravningshjälp betalas ut till dödsboet med 21 400 kronor (2011).

När börjar försäkringen gälla?
För den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program börjar försäkringen att gälla från den dag programmet
påbörjas.
För totalförsvarspliktiga börjar försäkringen gälla då färden till inryckningen/
tjänstgöringen påbörjas.
För doktorander gäller försäkringen
från den dag då den försäkrade får utbildningbidrag.

Hur länge gäller försäkringen?
Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har försäkringsskydd
så länge programmet pågår och aktivitetsstöd betalas ut. För totalförsvarspliktiga
gäller försäkringen till dess färden för
utryckningen avslutas. För doktorander
gäller försäkringen för den tid utbildningbidrag betalas ut.

Efterskydd

• grundbelopp
• barnbelopp
• begravningshjälp.
Efter närvaro i mindre än 5 dagar i följd:
• begravningshjälp.
Totalförsvarspliktiga:
• grundbelopp
• barnbelopp
• begravningshjälp.

Med efterskydd menas att det finns
försäkringsskydd en tid efter det att
programmet/tjänstgöringen etcetera
har upphört.
För den som deltagit i arbetsmarknadspolitiska program och fått aktivitetsstöd under minst 180 dagar gäller
allmänt efterskydd i 180 dagar.Vid
arbetslöshet förlängs detta efterskydd till
totalt 2 år. För den som haft aktivitetsstöd under mindre än 180 dagar, gäller
efterskydd under lika många dagar som
aktivitetsstöd betalats ut.
För den som är sjuk gäller efterskydd
så länge sjukdomen består, under förutsättning att närvaro funnits under minst
5 dagar i följd. Arbetsoförmågan ska ha
uppkommit under utbildningen etcetera
eller under efterskyddstid enligt ovan.
Totalförsvarspliktiga har efterskydd
endast vid sjukdom. Arbetsoförmågan
måste ha uppkommit under tjänstgöringen och funnits vid dess slut. För
doktorander gäller samma efterskydd
som för den som deltar i arbetsmarknadspolitiska program.

Försäkringsbeloppen minskas med det
begravningsbidrag och den begravningshjälp som betalas ut enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Vilka försäkringsbelopp betalas
ut?

Tel. Gruppliv: 060-18 76 53
Fax: 060-18 74 38
E-post: gruppliv@spv.se
Webbplats: www.spv.se
		

Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program efter närvaro i minst 5 dagar i följd:

Doktorander:
Se deltagare i arbetsmarknadspolitiska
program.

Hur får man ersättning från
försäkringen?
För att få ersättning ska dödsfallet anmälas till SPV. Blanketter finns på
SPV:s webbplats, www.spv.se, hos arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare information
Om du vill veta mer om statens grupplivförsäkring kan du kontakta din arbetsgivare eller SPV Gruppliv.
SPV, Statens tjänstepensionsverk
Gruppliv
851 90 Sundsvall

SPV
Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av
pensionstjänster.Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 500 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.
I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera
prognoser och statistik till regeringen.Vårt mål är att vara det självklara
valet som administratör av den statliga tjänstepensionen.
SPV finns i Sundsvall och har cirka 310 medarbetare.

I serien Pensionsfakta ingår förutom
Statens grupplivförsäkring:
• Allmänt pensionsavtal 1974
(PA-SPR)
• Chefspension
– avser den som tillträtt en statlig chefsanställning tidigast 1 oktober 1995

• Delpension
• Efterlevandeförmåner PA-91
• Familjepension
– gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

• Förordnandepension
– avser den som tillträtt en statlig förordnandetjänst före 1 oktober 1995

• Inkomstgaranti
– avser den som tillträtt en statlig chefsanställning tidigast 1 januari 2003

• ITP-S
• ITP-Tele
• PA 03 Tjänstepension
• PA-91 Tjänstepension
• PA-91 F Tjänstepension
• Pensionsersättning/särskild
pensionsersättning
• Postens avtalsförsäkringar
• Statens tjänstegrupplivförsäkring

Pensionsfaktanr. 2501 • Bearbetning: Linda Gradin • Tryck: SPV, 2011.

Broschyrerna finns även på www.spv.se
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