
 Arbeta 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. 
Enligt avtal utbetalas avtalspensionen från 65 år, kontakta respektive 
försäkringsbolag för att stoppa eventuell utbetalning. 

Volvo företagspension  
Premien till Volvo företagspension betalas, så länge du arbetar på Volvo. 

Sjukdom 
Sjuklön  gäller under anställning 
Sjukpenning gäller, dock begränsning efter 65 år, max 180 dgr efter 70 år 
Sjukersättning utbetalas inte efter 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. 

Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde 
Team HSO 



Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde 
Team HSO 

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. 

Volvo LO klubbars Försäkringsförening 

Gäller så länge du är anställd på Volvo. 

Viktig information om man skall arbeta efter 65 år. 

Man måste själv kontakta Folksam och meddela att man arbetar efter 65 år. 

Gör man inte detta ersätts Sjuk- och efterlevandeförsäkringen och 
olycksfallsförsäkringen automatiskt ut mot Sjukdom 60+ och Olycksfall 60+. 
Sämre försäkringar till högre pris. 

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. 

Medlemsavgift 
När du fyllt 65 år betalar du den lägsta medlemsavgiften (för närvarande 300 
kronor/månad). Kontakta IF Metall avd. 27, 0500-42 41 70 

Delpension 
Du kan ta delpension efter 65 år efter överenskommelse med företaget. 




