Om du är föräldraledig
För privat- och kooperativt anställda arbetare

Utgiven i september 2017

Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige
omfattas av kollektivavtalade försäkringar.
Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.
Det betyder att du kan ha rätt till extra
ersättning som du kanske inte känner till.

Bra att veta
Det här är en allmän och kortfattad information om försäkring
vid föräldraledighet. Mer information och försäkringsvillkor
hittar du på afaforsakring.se.
Kollektivavtalade försäkringar är kopplade till din anställning.
Försäkringarna gäller även om du inte är med i facket.
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Försäkring
vid föräldraledighet
Försäkring om föräldrapenningtillägg, FPT

När gäller försäkringen?
Om du är föräldraledig från din anställning och tar ut föräldrapenning
innan ditt barn har fyllt 18 månader eller 18 månader efter adoption kan
du få föräldrapenningtillägg.
Du ska ha varit anställd i minst 12 månader hos en eller flera arbetsgivare
som har kollektivavtalade försäkringar de senaste fyra åren innan barnets
födelse/adoption. Då kan du få föräldrapenningtillägg i upp till 60 dagar.
Har du varit anställd i minst 24 månader de senaste fyra åren får du föräldrapenningtillägg i upp till 180 dagar.

Vilken ersättning kan du få?
Ersättningen betalas för de dagar som du tar ut föräldrapenning från
Försäkringskassan. Du får 10 procent av den lön som ligger till grund för
föräldrapenningen om den är max 37 000 kronor per månad. Tjänar du
mer än så får du även 90 procent på den lön som är över 37 000 kronor.

Vi drar av 30 procent i skatt innan du får ersättningen.
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Anmälan
Föräldrapenningtillägg anmäler du via vår e-tjänst på afaforsakring.se.
¨¨
Du kan också ringa till kundcenter på 0771-88 00 99
¨¨
och göra en anmälan.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor.
¨¨
Innan du anmäler till oss ska du ha ansökt om ledigheten hos din
¨¨

arbetsgivare. Du kan bara få ersättning för en period. För att få
maximalt föräldrapenningtillägg ska du därför anmäla den period
med flest föräldrapenningdagar från Försäkringskassan.

Anmälan om föräldrapenningtillägg måste göras inom 5 ½ år efter
¨¨

barnets födelse/adoption. Om du anmäler senare kan du inte få någon ersättning.

Har du frågor?
Välkommen att ringa vårt kundcenter på 0771-88 00 99 vardagar 8-17.
Du kan också kontakta oss på Facebook om du har allmänna frågor.

Också bra att veta
Om du har ett ärende hos oss och inte är nöjd med
handläggningen eller det beslut vi har fattat ska du i första
hand kontakta den som handlagt ditt ärende. Missförstånd och
oklarheter kan oftast lösas.
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Om du har synpunkter och förslag som kan göra vår verksamhet bättre för
dig som kund kan du kontakta klagomålsansvarig. Tel. 08-696 35 70 eller
e-post klagomalsansvarig@afaforsakring.se.
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Till din tjänstepension
När du arbetar är det din arbetsgivare som betalar in
premie till din tjänstepension. När du får föräldrapenning
eller graviditetspenning från Försäkringskassan betalar vår
premiebefrielseförsäkring premien till din tjänstepension
istället för arbetsgivaren.
När du ansöker om föräldrapenningtillägg från oss gör
vi samtidigt en koll om du har rätt till inbetalning av
pensionspremie. Du behöver alltså inte anmäla det, vi gör
det automatiskt.
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AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid
sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar
4,5 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner,
landsting och regioner.
AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cirka
200 miljarder kronor för att säkerställa framtida utbetalningar till våra försäkrade. En viktig del av vår
verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön.

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor
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AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och
ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

