
INFORMATION FRÅN 

AVDELNING 14 
MELLANNORRLAND

Våra Försäkringar
Liten lathund om våra försäkringar.

Individuella försäkringar.
Försäkringar som tecknats privat.

Avtalsförsäkringar
Administreras huvudsakligen  

av AFA Försäkring.

Lag- 
stadgade
Socialförsäkringar  
& allmän pension.  

De administreras av  
Försäkringskassan  

och Pensionsmyndigheten.  
Även arbetslöshetsförsäkringen är  

lagstadgad och administreras  
av förbundets a-kassa.

Medlemsförsäkringar
Medlemsförmån för dig som är MEDLEM  

i facket. Administreras av Folksam.



Har du  
sjukersättning!
Har du tidigare fått  

ersättning från AGS i 364 
dagar kan du ha rätt till 
månadskapital både på 

halv- och heltid!

Kom ihåg att anmäla!
2014 informerades 2940 personer varav 2478 var medlemmar,  

då hittades: 801 skador som inte var anmälda
251 som inte hade gjort ett aktivt val på avtalspensionen

212 som visat intresse för att bli medlemmar,  
det är 60% av informerade icke medlemmar.

Nyheter i medlems- 

olycksfall - fritid
Rätt till krisbehandling i samband med 

barnbarns dödsfall

Korttidsboende (som tidigare ingick i ”övriga 

kostnader”) ersätts med 100 kr/dag

Vård hos sjukgymnast jämställs med 

läkare/sjuksköterska vad gäller rätten till 

olycksfallsersättning.

Sjuk och efterlevandeArbetsoförmågaHela kvalifikationstiden (90 dagar)  behöver inte vara sammanhängande före eller efter tecknandedagen. Exempel: En medlem som är fullt arbetsför 30 dagar innan försäkringen tecknades och 60  dagar efter och därefter blir sjukskriven får idag ingen ersättning. Om medlem-men istället hade varit fullt arbetsför 90 dagar efter att försäkringen tecknades (eller före) hade denne fått ersättning.

Visst läser  
du ditt  

pensionsbesked?
Så att du vet att din 
arbetsgivare betalat 

in rätt pension!

Nyheter i  hemförsäkringenRättsskyddHöjning av högsta ersättningsbelopp  från 200 000 kr till 300 000 krStöld ur tvättstuga  höjd ersättning från 2 000 kr till 5 000 kr vid inbrott/stöld utan åverkan.Mat i kylErsätter även livsmedel i kyl,  Tidigare ersattes endast livsmedel  i frys vid t ex strömavbrott.
Medlemsolycksfall – Fritid
•	Olycksfallsersättning

•	Akutersättning

•	Sjukhusvistelse

•	Tandskador

•	Rehabilitering

•	Rehabilitering

•	Övriga kostnader

•	Kroppsskadeersättning

•	Medicinsk invaliditet 1 000 000 
kronor

•	Krisförsäkring

Försäkringsnummer
GF14700–00058

Pensionärsförsäkring
Hemförsäkring 

•	Egendomsskydd

•	Ansvar

•	Rättsskydd

•	Överfallsskydd

•	Reseskydd

•	Krisförsäkring

•	ID-stöld

Försäkringsnummer
GF14701–00058

Olycksfall 60+ för medlem 

•	Medicinsk invaliditet 200 000 
kronor

•	Olycksfallsersättning

•	Akutersättning

•	Sjukhusvistelse

•	Tandskadekostnader

•	Övriga kostnader

•	Kroppsskadeersättning

•	Krisförsäkring

•	Dödsfallsersättning på grund av 
olycksfall 10 000 kronor

Försäkringsnummer
GF14701–00058

Kompletterings tjänstegrupplivförsäkring K-TGL
•	Gäller för medlem som inte omfattas av TGL

Försäkringsnummer
GF 14700-00058

Inkomstförsäkring
•	Gäller för medlemmar som har ersättningsgrundande inkomst över  

25 025 kronor/månad

•	Ersättning max 200 ersättningsdagar

•	Ersättningar tillsammans med A-kassan ska ge cirka 80 procent av  
ersättningsgrundande inkomst

Försäkringsnummer
GF 14750-00058

Barngruppliv
•	Försäkringsbelopp 25 000 kronor

Försäkringsnummer
GF 14700-00058

Hemförsäkring
•	Egendomsskydd

•	Ansvar

•	Rättskydd

•	Överfallsskydd

•	Reseskydd

•	Krisförsäkring

•	ID-stöld

Försäkringsnummer
GF14700–00058
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Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad
•	Ersättning vid arbetsoförmåga 1 400 kronor per månad efter 90 dagars 

karens.  
Kostnadsersättning 1 400 kronor, ett engångsbelopp som utbetalas efter 
90 dagars karens.

•	Dödsfallsersättning 200 000 kronor

•	Diagnosersättning 50 000 kronor

Försäkringsnummer
GF 14450

Månadskostnad
72 kr

Medlemsolycksfall – Fritid för medförsäkrad Försäkringsnummer
GF 14450

Månadskostnad
38 kr
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•	Övriga kostnader

•	Kroppsskadeersättning

•	Medicinsk invaliditet 1 000 000 
kronor

•	KrisförsäkringD
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TSL

TFA
Arbetsskadeförsäkring

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Gäller vid olycksfall i arbetet,  
färdolycksfall, arbetssjukdom samt smitta. 

AGS



Dessa försäkringar gäller på företag som har kollektivavtal.
*För mer information om försäkringarna besök AFA. 

https://www.afaforsakring.se/privatperson/

AGB

TSL

TFA

Avgångsbidragsförsäkring
Avtalsförsäkring som kan lämna ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist  

från en tillsvidareanställning. Du kan få ersättning först från 40 års ålder.

Omställningsstöd
Ett individuellt anpassat stöd för att söka nytt jobb, för omskolning och starta eget.

Arbetsskadeförsäkring
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Gäller vid olycksfall i arbetet,  

färdolycksfall, arbetssjukdom samt smitta. 

AGS
Avtalsgruppsjukförsäkring

AGS är en försäkring som gäller om du blir sjuk.  
Den kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan.

TGL/AGL
Tjänstegrupplivförsäkring och avtalsgrupplivförsäkring

Avtalsförsäkringar som ger kompletterande ersättning till efterlevande  
vid dödsfall i yrkesverksam ålder.



Kontaktinformation
Avdelning 14 Mellannorrland: Tel: 010-470 85 40 E-post: avd14@gsfacket.se 
Folksam kundtjänst:  Tel: 0771-950 950 Hemsida: Folksam.se/gs
Folksam Skada:  Tel: 0771-960 960 Hemsida: Folksam.se/gs
AFA Försäkring:  Tel: 0771-88 00 99 Hemsida: afaforsakring.se/privatperson/

Vill du ha mer försäkringsinformation?
Kontakta din försäkringsinformatör på din klubb.  
Saknar ni klubb så hjälper vi er gärna på avdelningen.
 

Planerade utbildningar 19, 20, 21 och 22 september, 
orterna är inte fastställda ännu, men de medlemmar som bor i regionen kommer  
att få en inbjudan till utbildningarna via brev hem. 

När orterna är bestämda så hittar ni dem här 
https://www.gsfacket.se/sv/avdelningar/avdelning-14-mellannorrland/studier/

eller skanna koden

Avdelningens Försäkringsutbildningar


