Försäkringsskydd vid arbete efter 65 års ålder.
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger dig rätt att arbeta till 68 års ålder.

Pension
Allmän pension
Den allmänna pensionen tjänar du in till så länge du har pensionsgrundande inkomst,
oavsett din ålder.
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
Sjukpenning
Sjukersättning

gäller under anställning
gäller, dock begränsning efter 65 år, max 180 dgr efter 70 år
gäller längst till 65 år

AGS - Avtalsgruppsjukförsäkring
Gäller längst till 65 år.

Arbetsskada
Lagen om arbetsskadeförsäkring
Det finns ingen begränsning i antal år, men livräntan kan normalt betalas ut längst till
och med månaden innan man fyller 65 år. Om man råkar ut för arbetsskada efter att
man har fyllt 65 år kan livränta betalas som längst till och med månaden innan man
fyller 68 å
TFA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Gäller enbart arbetsolycksfall.

Arbetslöshet
AGB – Försäkring om avgångsbidrag
Gäller längst till 65 år.
Omställningsförsäkringen gäller längst till 65 år.

Dödsfall
TGL - Tjänstegrupplivsförsäkring
Gäller om den anställde kvarstår i sitt tidigare arbete med lön fram till dödsfallet.
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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 67 år.

Grupplivförsäkringen via klubben
Gäller längst till 65 år.

Pensionärsmedlemskap
Om du ska gå i pension och vill fortsätta ditt medlemskap kan du bli
pensionärsmedlem.
Dina medlemsförmåner, till exempel via IF Metallkortet, finns kvar. De flesta
avdelningar har också lokala förmåner och aktiviteter för pensionärer. Kontakta din
avdelning för att få reda på vad som gäller för dig. Avdelningarna hittar du här.
Avgiften för pensionärsmedlemmar är för närvarande 288 kronor/år.
Observera! Om du tar ut pension innan 65-årsdagen eller får tills vidare
sjukersättning kan du ansöka om pensionärsmedlemskap från den månad pensionen
börjar utbetalas. Då omfattas du precis som innan av de medlemsförsäkringar som
ingår i medlemskapet.

60+
Om du har sjuk- och efterlevandeförsäkringen sedan tidigare flyttas du automatiskt
över till sjuk 60+ i samband med att du fyller 65 år. Om du inte hade den sedan
tidigare men vill ha sjuk 60+ som ålderspensionär måste du själv kontakta Folksam.
Försäkringarna gäller sedan fram tills du fyller 85 år.
Alla medlemmar får ett erbjudande om att teckna fritidsförsäkringen Olycksfall 60+
när du fyllt 65 år. Den ersätter Medlemsolycksfall Fritid som upphör den månad du
fyller 65 år.

Du som arbetar efter 65 år
Om du fortsätter att arbeta efter att du fyllt 65 år omfattas du av IF Metalls
fritidsförsäkring så länge du arbetar, dock längst till dess du fyller 67 år.
Under tiden du arbetar efter att du fyllt 65 år betalar du den lägsta medlemsavgiften
(för närvarande 226 kronor/månad). Den lägsta avgiften för medlemmar i en
avdelning eller i en klubb kan vara högre om avdelningen eller klubben har tecknat
kompletterande medlemsförsäkringar som finansieras via medlemsavgiften.
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