Premiebefrielseförsäkring

Utgiven i januari 2014

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner
människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor.
En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra
arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Premiebefrielseförsäkring
Premiebefrielseförsäkringen är en del av Avtalspension SAFLO och Kooperationens avtalspension, KAP. Försäkringen
betalar din pensionspremie till Avtalspension SAF-LO eller
Kooperationens Avtalspension, KAP, i din arbetsgivares ställe
om du samtidigt får sjukpenning, rehabiliteringspenning,
sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta
från Försäkringskassan.

NÄR OMFATTAS DU
AV FÖRSÄKRINGEN?

Om du är anställd av en arbetsgivare som tecknat försäkring
om Avtalspension SAF-LO eller
Kooperationens Avtalspension,
KAP, omfattas du av Premiebefrielseförsäkringen. Du omfattas
också om du tecknat Avtalspension SAF-LO genom Företagares
egen försäkring.
NÄR DU ÄR SJUK

Är du sjukskriven på grund av
sjukdom eller arbetsskada betalar
vi premien från den första dagen
du har sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning
eller aktivitetsersättning från

Försäkringskassan. Kravet är
att du var arbetsför till minst
25 procent vid anställningens
början.
EFTERSKYDD

Försäkringen kan i vissa fall
gälla även när anställningen har
avslutats, genom så kallat efterskydd. Efterskyddet gäller om du
blir sjukskriven inom 90 dagar
efter att anställningen har upphört och har rätt till ersättning
från Avtalsgruppsjukförsäkring
(AGS).
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NÄR DU HAR ARBETSSKADE

OM DU INTE ÄR NÖJD

LIVRÄNTA UTAN SJUK

Är du inte nöjd med vår handläggning eller det beslut vi
har fattat ska du i första hand
kontakta den som handlagt ditt
ärende. Missförstånd och oklarheter kan oftast lösas.

ERSÄTTNING ELLER
AKTIVITETSE RSÄTTNING

Försäkringen betalar pensionspremien om du får en arbets
skadelivränta utan att samtidigt
ha rätt till sjukersättning, förutsatt att du vid skadetillfället
omfattades av Avtalspension
SAF-LO, Kooperationens avtalspension eller STP/STPK.
ANMÄLAN OCH INFORMATION

Anmälan till Premiebefrielse
försäkring gör du enklast på
AFA Försäkrings kundwebb,
www.afaforsakring.se. Det går
även att anmäla på blankett.
På vår webbplats finns mer information om våra försäkringar.
Har du frågor kan du ringa vårt
kundcenter, 0771-88 00 99.
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Är du fortfarande inte nöjd med
beslutet i ditt ärende kan du
vända dig till Omprövningsavdelningen. Den är fristående från
AFA Försäkrings övriga skadereglering och gör en självständig
prövning av ditt ärende.
Telefon: 020-440 464
Kontakta klagomålsansvarig om
du har synpunkter och förslag
som kan göra vår verksamhet
bättre för dig som kund.
Telefon: 08–696 35 70
E-post: klagomalsansvarig@afaforsakring.se

INFORMATION OM



Avtalspension SAF-LO
Avtalspension SAF-LO kompletterar din allmänna ålderspension.
Avtalspensionen är helt
premiebestämd. Det betyder att
pensionens storlek bestäms av
premiens storlek, hur många år
premien betalas in och av hur
pengarna förvaltas. Pensionen
tjänas in från och med den
månad du fyller 25 år.

Återbetalningsskydd innebär
att vid dödsfall betalas ålders
pensionens värde till efterlevande.



Familjeskydd är en efterlevande
pension som betalar 1–4 prisbas
belopp per år i 5, 10, 15 eller 20 års
tid till efterlevande om du avlider
senast det kalenderår du fyller 65.

Med återbetalningsskydd och/
eller familjeskydd blir din egen
avtalspension lägre.

VAL AV FÖRVALTARE

PREMIE

Du kan själv välja förvaltare för
din Avtalspension SAF-LO. Du
kan också välja mellan traditionell pensionsförsäkring och
fondförsäkring.

Arbetsgivaren betalar in en
premie som är 4,5 procent av
årslönen upp till 7,5 inkomstbas
belopp (426 750 kr/år för 2014),
och på årslönen därutöver är premien 30 procent. Premien betalas
till de anställdas avtalspension.

ÅTERBETALNINGSSKYDD
OCH FAMILJESKYDD

Till din avtalspension kan du
teckna återbetalningsskydd
och familjeskydd.

Information om Avtalspension
SAF-LO får du av Fora,
08-787 40 10
www.fora.se
E-post: kundservice@fora.se
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INFORMATION OM

KAP-FAMILJESKYDD

Kooperationens
avtalspension

I KAP ingår utan extra kostnad
ett familjeskydd som kan betalas
ut vid dödsfall. Ersättning
uppgår till två förhöjda pris
basbelopp per år i fem år.

Kooperationens avtalspension,
KAP, kompletterar din allmänna
ålderspension.
Avtalspensionen är helt
premiebestämd. Det betyder att
pensionens storlek bestäms av
premiens storlek, hur många år
premien betalas in och av hur
pengarna förvaltas. Pensionen
tjänas in från och med den
månad du fyller 25 år.
VAL AV SPARFORM

Du väljer själv sparform för din
KAP-ålderspension. Du kan välja
mellan traditionell pensions
försäkring och fondförsäkring
eller en kombination av de två
sparformerna.
ÅTERBETALNINGSSKYDD

Till din avtalspension kan du
teckna återbetalningsskydd.
Återbetalningsskydd innebär att
vid dödsfall betalas ålderspensionens värde till efterlevande.
Med återbetalningsskydd blir din
egen KAP-ålderspension lägre.
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PREMIE

Arbetsgivaren betalar in en
premie som är 4,5 procent av
årslönen upp till 7,5 inkomst
basbelopp (426 750 kr/år för
2014), och på årslönen därutöver
är premien 30 procent. Premien
betalas in till de anställdas
avtalspension.
Information om KAP får du av
Pensionsvalet, 020-650 111
www.pensionsvalet.se
E-post: info@pensionsvalet.se
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