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Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning
från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren framgår
av ”Försäkringsvillkor TGL” för aktuellt dödsfallsår. Försäkringsgivare
för TGL är AFA Livförsäkringsaktiebolag.

Allmänt
TGL är en försäkring som betalar ersättning vid dödsfall.
Vilka omfattas?
Privatanställda arbetare hos arbetsgivare som har kollektivavtal inom SAF - LOområdet är försäkrade. I vissa fall gäller
försäkringen också vid makes, makas,
registrerad partners eller sambos dödsfall, se makeförsäkring.
Arbetsgivare som saknar kollektivavtal
kan också teckna försäkring för sina
anställda.
När är du försäkrad?
När du är anställd hos arbetsgivare
med kollektivavtal
Du är försäkrad från och med den dag du
börjar ditt arbete, under förutsättning
att du då är arbetsför. Så länge du har
hel sjukpenning eller mer än halv sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning
eller mer än halv aktivitetsersättning
betraktas du inte som arbetsför. Försäkringen gäller i regel till 65 års ålder.
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Om du är anställd hos arbetsgivare
utan kollektivavtal
Sedan arbetsgivaren har tecknat försäkring ska du ha varit arbetsför och
anställd i minst 60 dagar under en 90dagarsperiod. Du omfattas omedelbart
om du är arbetsför och skulle avlida till
följd av olycksfall. Försäkringen gäller i
regel till 65 års ålder.
Efter anställningen
Försäkringsskyddet fortsätter normalt
att gälla i 180 dagar om anställningen
upphör, så kallat allmänt efterskydd.
Om anställningen varat kortare tid än
180 dagar har du efterskydd lika många
dagar som du har varit anställd.
Efterskydd kan gälla längre tid om du
• är arbetslös och söker arbete på ett
		sådant sätt som krävs för att få
		arbetslöshetsersättning eller
• har hel föräldrapenning.
Allmänt efterskydd och efterskydd vid
bland annat arbetslöshet fortsätter att
gälla sammanlagt högst två år efter att

anställningen upphört, men längst till
65 års ålder.

3.		annan sambo,
4.		arvsberättigade barn.

Om du blir sjuk

OBS! Make, maka eller registrerad partner är inte längre förmånstagare om det
pågår mål om äktenskapsskillnad eller
upplösande av partnerskap.
Samboförhållande enligt punkt 2
och 3 ska ha varit stadigvarande och
äktenskaps- eller partnerskapsliknande.
Båda ska vara ogifta. Saknas gemensamt barn ska både sambon och den
försäkrade ha fyllt 18 år. Sammanboende enligt punkt 3 ovan ska ha varat i
minst sex månader.
Efterlämnar den försäkrade både
arvsberättigade barn och annan sambo
betalas hälften av grundbeloppet till
sambon och hälften till barnen.
Efterlämnar den försäkrade endast
barn som är 21 år eller äldre halveras
grundbeloppet.

Om du blir sjuk under anställnings- eller efterskyddstiden är du försäkrad så
länge sjukdomen varar men längst till
65 års ålder.
Fortsättningsförsäkring
Du kan teckna fortsättningsförsäkring
hos oss innan efterskyddet upphör. På
så sätt kan du vara fortsatt försäkrad
till 65-årsdagen. Du betalar då premien
själv.
Ersättningar
• Efterlevande kan få grundbelopp och
		barnbelopp.
• Dödsboet får begravningshjälp.
Beloppens storlek är beroende av arbetstid, ålder vid dödsfallet och vilka
efterlevande som finns.
Om arbetstiden var 8 timmar eller
mer per vecka betalas alltid begravningshjälp. Grundbelopp och barnbelopp betalas om det finns efterlevande.
Om arbetstiden understeg 8 timmar per vecka betalas begravningshjälp
om den försäkrade avled den dag då
han eller hon arbetade.
Grundbelopp
Grundbelopp får i nämnd ordning
1.		make, maka, registrerad partner,
2.		sambo som har, har haft eller vän		tar barn med den försäkrade eller
		sambo med vilken den försäkrade
		tidigare varit gift eller registrerad
		partner med,

Grundbelopp (kronor) år 2009
Ålder vid
dödsfallet
		

Arbetstid
Minst
16 tim/v

Arbetstid
8 men ej
16 tim/v

Under 55 år

256 800

128 400

55 år

235 400

117 700

56 år

214 000

107 000

57 år

192 600

96 300

58 år

171 200

85 600

59 år

149 800

74 900

60 år

128 400

64 200

61 år

107 000

53 500

62 år

85 600

42 800

63 år

64 200

32 100

64 år eller äldre

42 800

21 400
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Barnbelopp

Information

Arvsberättigade barn under 21 år får
barnbelopp. Hur mycket som betalas ut
beror på barnets ålder och vilken veckoarbetstid den försäkrade hade.

Mer information om våra försäkringar
hittar du på www.afaforsakring.se.
Där finns också villkor, broschyrer och
blanketter som du kan skriva ut eller
beställa. Du kan också beställa dem på
0771-88 00 99.

Barnbelopp (kronor) år 2009
Barnets ålder
vid dödsfallet
		

Arbetstid
Minst
16 tim/v

Arbetstid
8 men ej
16 tim/v

Under 17 år

85 600

42 800

17 eller 18 år

64 200

32 100

19 eller 20 år

42 800

21 400

Begravningshjälp
Begravningshjälpen är 21 400 kronor
och betalas till dödsboet.
Ändring av förmånstagare
Den försäkrade kan när som helst sätta
in annan person som förmånstagare.
En förutsättning är att det finns någon
efterlevande inom den krets som anges
under grundbelopp. En ändring av förmånstagare ska vara skriftlig och skickas
till oss på AFA Försäkring. Ta kontakt
med oss för mer information.
Makeförsäkring
Under vissa förutsättningar kan begravningshjälp, och i förekommande fall
barnbelopp betalas efter den försäkrades make, maka, registrerad partner
eller sambo.
Skatteregler
Ersättning från TGL är skattefri.
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