Försäkringsskydd vid arbete efter 65 års ålder.
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger dig rätt att arbeta till 67 års ålder.

Pension
Allmän pension
Den allmänna pensionen tjänar du in till så länge du har pensionsgrundande inkomst,
oavsett din ålder. (Gäller för dig född 1938 eller senare)
Tjänstepension/Avtalspension Svenskt Näringsliv-LO
Pension tjänas in t o m månaden innan du fyller 65 år. Den som fortsätter att arbeta
efter 65 års ålder behöver komma överens med arbetsgivaren för att denne ska
fortsätta att betala in premier till Fora. Ta kontakt med din klubb eller avdelning.

Sjukdom
Sjuklön enligt lag
Första fjorton dagarna. Sjuklönelagen gäller oavsett din ålder, men det finns några
begränsningar i hur länge du kan uppbära sjukpenning eller erhålla sjukersättning:
• Om du fyllt 65 år och haft sjukpenning i 180 dagar kan Försäkringskassan pröva din
fortsatta rätt till sjukpenning.
• Om du fyllt 70 år betalas sjukpenning ut sammanlagt i längst 180 dagar.
• Sjukersättning (förtidspension) utbetalas inte efter 65 år.
AGS - Avtalsgruppsjukförsäkring
AGS upphör vid fyllda 65 år

Arbetsskada
Lagen om arbetsskadeförsäkring
Gäller under hela din anställning, livränta utbetalas dock längst till 67 års ålder.
Livränta för skada uppkommen innan 65 år upphör att gälla månaden innan du fyller
65 år, men kvarstår du i arbete och skadar dig månaden du fyller 65 år eller senare
kan du ha rätt till livränta till och med månaden innan du fyller 67år.
TFA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
TFA gäller under hela anställningen, oavsett ålder.
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Arbetslöshet
Du kan inte uppbära ersättning från arbetslöshetskassan från och med månaden du
fyller 65 år.
Du omfattas inte av omställningsförsäkringen efter att du fyllt 65 år.
Du omfattas inte av AGB ”Avgångsbidragsförsäkring” efter att du fyllt 65 år.

Dödsfall
TGL - Tjänstegrupplivsförsäkring
TGL gäller så länge du kvarstår i arbete, under förutsättning att du inte efter 65 års
ålder är frånvarande mer än 90 dagar i följd. (Som medlem i IF Metall kan du bortse
från denna regel, då du är försäkrad genom vår kompletterings TGL oavsett om du
skulle vara frånvarande mer än 90 dagar.)
Observera att övriga villkor gäller som vanligt, kvalifikationstid med mera
– se försäkringsvillkoren.

Folksam
Medlemsolycksfall – Fritid
Gäller även för dig som fortsätter arbeta mellan 65 år - 67 år och avlägger full
stadgeenlig avgift.
Om du har fyllt 65 år när olycksfallsskadan inträffar, lämnas ingen ersättning för ärr.

Sjuk- och efterlevandeförsäkringen
gäller längst till och med den slutålder som anges i gruppavtalet eller
försäkringsbeskedet, normalt månaden då gruppmedlemmen fyller 65 år.

Grupplivförsäkringen via klubben
gäller längst till 65 år.
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