
Vet du hur du 
är försäkrad?
Den här tidningen innehåller viktig information om försäkringar du omfattas 
av via lagen, kollektivavtalet på din arbetsplats och medlemskapet i GS
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Inledning
Ett turbulent år!
2020 blev ett år som på de flesta sätt kom att likna något vi aldrig tidigare upplevt. Allt började som 
det normalt sett gör, vi firade nyår, många åkte till fjällen och vi levde helt vanligt så som vi brukar göra. 
Avtalsrörelsen hade också så smått börjat komma igång, avtalskraven från arbetstagare och arbets-
givare hade växlats redan i december och vår förbundsordförande Per-Olov Sjöö tillsammans med 
Julius Petzäll åkte runt på sin uppstartsturné i de olika avdelningarna. 

Men så hände något omkring sportlovstiden, folk som hade varit i norra Italien insjuknade efter 
hemkomsten med feber och luftvägssymtom, många blev också allvarligt sjuka och de första dödsfallen 
började inrapporteras. Corona eller Covid-19 som det heter var ett faktum och något som fler och fler 
började prata om. Vem kunde då ana att Sverige och hela världen skulle drabbas så hårt av detta, 
och att det skulle leda till en pandemi.

Vad följden kommer att bli av en sån här stor samhällskatastrof är svårt att helt och fullt förutse, 
men det vi har sett hittills är att, vården går på knäna, vi har massor med korttidspermitteringar, 
konkurser och uppsägningar, butiker, restauranger, resebolag och skolor m.fl. har tvingats stänga 
ner eller kraftigt begränsa sin verksamhet och länder som stänger sina gränser. Ökande dödstal och 
massor med restriktioner hur man får vara och vad man får göra, hur många man får samlas och med 
vilka man får umgås samt begränsningar när det gäller resor mm. mm. För att ytterligare krångla till 
det så prolongerades dessutom avtalsrörelsen.

Vi har fått anpassa oss och tänka på ett helt nytt sätt mot vad vi brukar, alla som kan har blivit uppma-
nade att jobba hemifrån, alla våra möten har i stort sett varit digitala och Teams, Zoom och Cisco 
är numera något som de flesta känner till.

Ja man kan skriva mycket om detta, men samtidigt är man lite trött på det. Att inte kunna leva normalt, 
att inte kunna besöka medlemmar på deras arbetsplats, att inte kunna gå kurser fysiskt, resa och kunna 
umgås med vänner och bekanta.

Men positivt i allt detta är dock att temporära förbättringar gjorts när det gäller våra socialförsäkringar, 
taket i a-kassan har höjts, ersättning för karensavdrag har införts, kravet på sjukintyg från dag 8 har 
slopats och mycket mera där till. Det vi kan hoppas på nu är att mycket av detta permanentas, att 
politiker oavsett sida fått en insikt om att alla i ett samhälle behövs och att det är tillsammans vi är 
starka, precis som i den fackliga ideologin. Att vårdpersonalen får en betydligt högre status än vad den 
haft tidigare. Att vikten av att vi har ett starkt och väl fungerande trygghetssystem i samhället, som 
alla kan ta del av efter behov prioriteras före skattesänkningar. 

Förutom allt detta så har vi i GS jobbat med en omorganisation, där vi minskat 
antalet avdelningar från tidigare 15 st. till 8 st. och från den 1 januari 2021 
har den nya avdelningsstrukturen börjat gälla. 

Även på LO har det gjorts stora förändringar, där har all informations- och 
utbildningsverksamhet gällande försäkring upphört och istället övertagits av 
det nya bolaget Avtalat som bildats av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. På 
Folksam sker också förändringar under 2021 genom att den nu så populära 
rådgivarverksamheten blir helt digitaliserad, vilket medför att vi ser slutet på 
möjligheten att få en fysisk rådgivning på arbetsplatsen. Vi blir istället kopplade 
till Sundsvall och till någon av de ca. 20 - 30 rådgivare som sitter där och som 
digitalt ska försöka fylla samma funktion. 

Jag tror och hoppas att vi kommer ta med oss mycket bra ur den här 
pandemin som vi kan vända positivt och ha nytta av i framtiden, och 
jag ser med tillförsikt fram emot ett bättre år 2021. Kenneth JönssonKenneth Jönsson

Försäkringsansvarig
GS Avd 5 Södra Svealand



2021 ● TEMA FÖRSÄKRINGAR ● GS | 3

Källor: Riksdagen, Regeringen, TSL, LO, AFA Försäkring, Folksam, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Fora.
Vi reserverar oss för eventuella fel, samt förändringar som sker efter det att denna tidning utgivits.

Försäkringstidningen är framtagen av Kenneth Jönsson GS avdelning 5 Södra Svealand.
Omslag och redigering: Maina Bejefalk.
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Försäkringssystemets uppbyggnad
Enligt lag, avtal och medlemskap

1. Lagstadgade försäkringar

Bottenplattan i vår ekonomiska trygghet är samhällets försäkringar och pensioner. De är lagstadgade och kan 
bara förändras genom riksdagsbeslut. Alla som är bosatta och/eller arbetar i Sverige omfattas, även om det 
finns en del försäkringar som bara gäller för dem som förvärvsarbetar.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

2. Kollektivavtalade försäkringar

Inkomstbortfallsprincipen går igen också i de kollektivavtalade försäkringarna, som är nästa avsats i 
Försäkringspyramiden. Avtalsförsäkringarna och avtalspensionens roll är att fungera som komplement till 
socialförsäkringarna. Avtalsförsäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, dödsfall 
och föräldraledighet. Det finns också en avtalspension som kompletterar den lagstadgade pensionen.

AFA Försäkring

3. Medlemsförsäkringar

Den näst översta delen av försäkringspyramiden innehåller fackets medlemsförsäkringar. De har tillkommit för 
att täcka det behov av ytterligare kompletteringar som finns trots det omfattande försäkringsskyddet genom lag 
och kollektivavtal. Medlemsförsäkringarna innebär att alla som är medlemmar i ett LO-förbund har tillgång till 
bland annat grupplivförsäkring, olycksfallsförsäkring på fritiden, barnförsäkring och hemförsäkring.
Som medlem i GS omfattas du av olycksfallsförsäkring, hemförsäkring, inkomstförsäkring, barngruppliv och 
kompletterande tjänstegruppliv. Som komplement finns också en Sjuk- och efterlevandeförsäkring, 
Juristförsäkring och en MedlemsBarn.

Folksam

4. Individuella försäkringar

Försäkringar som liknar de fackliga medlemsförsäkringarna finns visserligen också högst upp i pyramiden, bland de 
rent individuella försäkringarna, men de är dyrare än de som bygger på medlemskap i facket. Privata försäkrings-
bolag ägnar sig också åt att välja ut vilka människor som det är lönsamt att försäkra och vilka som ska stängas ute, 
antingen genom höga premier eller helt enkelt neka dem försäkring. För stora grupper innebär det att det blir 
omöjligt att få ett tillräckligt bra försäkringsskydd vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet.

Eget val av försäkringsbolag

Trygghetspyramiden

4

3

2

1

4. Individuell försäkring

3. Medlemsförsäkringar

2. Kollektivavtalade försäkringar

1. Lagstadgade försäkringar
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Exempel bosättningsbaserade förmåner:

• Barnbidrag

• Underhållsstöd

• Adoptionsbidrag

• Vårdbidrag

• Sjukpenning i särskilda fall

• Handikappersättning

• Äldreförsörjningsstöd

• Efterlevandestöd

• Bostadsbidrag

• Garantipension

Exempel på övriga förmåner: Statligt personskadeskydd, Krigsskadeersättning till sjömän, Smittbärarersättning.

Basbelopp 2021
De pensioner och förmåner som finns både inom de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna beräknas i 
förhållande till basbelopp. Detta för att värdesäkra förmåner och pensioner i förhållande till priser och inkomster 
samt till pensionssystemets finansiella stabilitet. Avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justeras för 
löne- och prisförändringar i samhället. Det finns tre basbelopp: prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet och 
inkomstbasbeloppet. De olika basbeloppen används i skilda sammanhang.

Prisbasbelopp 47 600 kr

Förhöjt prisbasbelopp 48 600 kr

Inkomstbasbelopp 68 200 kr

Prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet som beräkning av 
inkomsttak för sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning, garantipension samt arbetsskadelivränta.

Det förhöjda prisbasbeloppet
Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer 
att få pension enligt äldre regler.

Inkomstbasbelopp
Taket för pensionsgrundande inkomst (PGI) räknas fram med inkomstbasbeloppet, det används också för 
beräkning av den allmänna pensionsavgiften samt extra pensionsrätt vid barnår.

Exempel arbetsbaserade förmåner:

• Sjukpenning

• Graviditetspenning

• Föräldrapenning på sjukpenningnivå eller grundnivå

• Tillfällig föräldrapenning

• Inkomstrelaterad sjukersättning/aktivitetsersättning

• Arbetsskadeersättning

• Närståendepenning

• Inkomstgrundad ålderspension

• Inkomstrelaterad efterlevandepension

• Efterlevandeförmåner från arbetsskadeförsäkringen

Lagstadgade försäkringar

Lagstadgade försäkringar 
Försäkringar och förmåner enligt lag (SFB) Socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringen är indelad i tre försäkringsgrenar.
Dessa avser: 
1. Förmåner som grundas på bosättning i Sverige (bosättningsbaserade förmåner).
2. Förmåner som grundas på arbete i Sverige (arbetsbaserade förmåner).
3. Förmåner som grundas på andra omständigheter än bosättning eller arbete i Sverige (övriga förmåner).
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Kollektivavtalade försäkringar

Försäkringen kompletterar ersättningen som du får från Försäkringskassan. För att försäkringen ska gälla måste 
du ha varit anställd i minst 90 dagar under två år. Du behöver också ha en sjukpenninggrundande inkomst som 
Försäkringskassan har fastställt, och ha arbetsförmåga till minst 25 procent sedan minst en vecka.

Ersättningen börjar gälla från och med sjukdag 15 fram till dag 360. Det första 14 dagarna betalar arbetsgivaren 
sjuklön. Du kan få ersättning från försäkringen som längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Om din anställning upphör eller om du är frånvarande en längre tid, till exempel tjänstledig, kan försäkringen 
fortsätta att gälla. Det kallas efterskydd och gäller som längst i 720 dagar.

AGS kan lämna ersättning när du har:  

• Sjukpenning (dagsersättning).

• Rehabiliteringspenning (dagsersättning).

• Förebyggande sjukpenning (dagsersättning).

• Aktivitetsersättning - om du är mellan 19 – 29 år (månadsersättning).

• Sjukersättning - om du har fyllt 19 men inte 65 år (månadsersättning).

Vilken ersättning kan jag få?

Om du har sjukpenning 
Försäkringen lämnar dagsersättning med cirka 12,5 – 13,3% av den sjukpenning du får. 

Om du har sjukersättning/aktivitetsersättning 
Försäkringen lämnar månadsersättning med cirka 15% från och med månaden efter det att Försäkringskassan 
beslutat om rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning. Månadsersättningen bestäms med utgångspunkt 
från den sjukpenninggrundande inkomst du hade när du blev sjuk.
Aktivitetsersättning gäller mellan 19 - 29 år och Sjukersättning från och med 30 år (i vissa fall från 19 år) och 
längst till 65 år. Ersättningsnivån motsvarar 64,7% av antagandeinkomsten upp till 7,5 pbb. Antagandeinkom-
sten grundas på tidigare inkomster av förvärvsarbete eller uppburna socialförsäkringsförmåner inom en viss tid.

Om du beviljats sjukersättning från och med 1 januari 2012 eller senare, kan även inkomstförlust över 7,5 pbb 
ersättas med månadsersättning från AGS.

Ansökan och preskription: anmälan om sjukdom gör du via blankett eller e-tjänst på afaforsakring.se
Försäkringen startade 1 september 1972, retroaktiv ersättning kan sökas efter det.

AGS – avtalsgruppsjukförsäkring



2021 ● TEMA FÖRSÄKRINGAR ● GS | 7

Kollektivavtalade försäkringar

TFA – trygghetsförsäkring vid arbetsskada

ILO - listan

Du kan få ersättning om:
• du råkar ut för ett olycksfall på arbetet
• du råkar ut för ett olycksfall under färden till eller från arbetet
• du drabbas av en arbetssjukdom
• du drabbas av smittsam sjukdom

Om du drabbas av en arbetsskada kan sjukskrivning göra att du förlorar inkomst. Du kan också drabbas av en del 
extrakostnader. Genom TFA kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader, fysiskt och psykiskt lidande. 
Du kan få ersättning vid olycksfall på arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom 
(som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan) se nedan.

ILO-konventionen har en förteckning över ett 30-tal yrkessjukdomar som kan ge rätt till ersättning även om 
Försäkringskassan inte godkänt, arbetssjukdomen måste dock vara godkänd av AFA Försäkring.

Detta gäller bland annat hörselskador, vibrationsskador, sjukdomar orsakade av olika kemikalier, sjukdomar i 
andningsorganen orsakade av olika ämnen, silikos, asbestos m.m.  

Anmälan: via blankett eller e-tjänst på afaforsakring.se

ILO – listan i sin helhet hittar du på: 
www.afaforsakring.se
Skriv ILO i sökrutan

Vad kan du få ersättning för?
Ersättningen är ett komplement till den du får från Försäkringskassan och arbetsgivaren. Du kan bland annat 
få ersättning för:

• inkomstförlust (gäller ej vid färdolycksfall). • bestående besvär (18 mån efter händelsen).
• kostnader (självrisk 500 kronor/skada). • ärr
• sveda och värk • tandskador

Anmälan: den skadade anmäler via blankett eller e-tjänst på afaforsakring.se

Vid färdolycksfall: Om det är ett fordon inblandat som är trafikförsäkringspliktigt ska du anmäla händelsen till 
det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat, men det skall även göras en TFA-anmälan till AFA Försäkring för 
ev. insättning till avtalspensionen.

Preskription: anmälan ska vara AFA Försäkring tillhanda inom 10 år från skadetillfället.
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Kollektivavtalade försäkringar

AGB - avgångsbidragsförsäkring

Omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL

Ålder Belopp 2020 Belopp 2021

40 - 49 36 487 37 070

50 37 994 38 601

51 39 501 40 132

52 41 008 41 663

53 42 515 43 194

54 44 022 44 725

55 45 529 46 256

56 47 036 47 787

57 48 543 49 318

58 50 050 50 849

59 51 557 52 380

60 - 64 53 064 53 911

För att kunna ta del av försäkringen måste du ha fyllt 40 år och 
varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett 
eller flera företag som har försäkringen. Femårsperioden räknas 
från och med att senaste tillsvidareanställningen har upphört.

Du kan få ersättning om:
• du är uppsagd helt eller delvis från en tillsvidareanställning  
 hos en arbetsgivare som har AGB-försäkring.
• uppsägningen beror på en förändring i företaget, t.ex. 
 nedläggning, konkurs, omorganisation eller minskad 
 orderingång.

Du kan INTE få ersättning om: 
• du återanställs med samma arbetstid inom tre månader efter  
 din sista anställningsdag.
• företaget har övergått till ny ägare.
• du har beviljats hel sjukersättning innan anställningen 
 upphört.

Ersättningen betalas ut i form av ett engångsbelopp när anställ-
ningen upphört. Beloppet bestäms av din ålder och ordinarie 
arbetstid. Försäkringen gäller som längst till och med månaden 
innan du fyller 65 år.

Ansökan och preskription: ansökan ska vara AFA Försäkring tillhanda inom två år efter din sista anställningsdag

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till stöd från Trygghetsfonden TSL. Stödet innebär hjälp 
till nytt jobb, börja studera eller starta eget. Du får en personlig coach från en kvalitetssäkrad omställningsleveran-
tör som TSL upphandlat. Coachen kan bland annat hjälpa till med kompetenskartläggning, myndighetskontakter, 
CV och jobbansökan. Stödet kan också innebära utbildningsinsatser eller valideringar om det ökar förutsättningarna 
för ett nytt jobb. Du kan få omställningsstöd i upp till ett år. LO och Svenskt Näringsliv står tillsammans bakom 
Trygghetsfonden TSL.

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL om du:
•  sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd).

•  är tillsvidareanställd.

•  varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera
 företag som har omställningsförsäkring.

•  har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.

 Du har rätt till stöd till och med 64 år och 11 månader.

Ansökan: arbetsgivaren och facket ansöker om omställning direkt till TSL via webb, telefon eller e-post.
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Kollektivavtalade försäkringar

SAF-LO Avtalspension

Det är din arbetsgivare som betalar in premien till FORA för Avtalspension SAF-LO. För lön intjänad 2021 avsätts 
4,5 procent på lönedelar upp till 42 625 kr och 30 procent på lönedelar därutöver. Tjänar du till exempel i snitt 25 000 
kronor per månad blir premien 13 500 kronor per år. Du börjar tjäna in till din Avtalspension SAF-LO samma månad 
som du fyller 24 år 2021, 23 år 2022 och 22 år 2023.

Du väljer själv vilket bolag som ska förvalta dina pensionspengar. Det finns fyra valbara bolag som placerar i traditio-
nell försäkring och tio som placerar i fondförsäkring (se valbara bolag längre ned). Om du inte gör något val placeras 
pengarna i en traditionell försäkring hos AMF pension.

Du kan tidigast ta ut din Avtalspension SAF-LO från och med månaden efter att du fyllt 55 år.
Ju tidigare du går i pension, desto lägre belopp får du per månad eftersom ditt intjänade pensionskapital ska fördelas 
på en längre tid. Innan du bestämmer dig för att gå i pension ska du därför ta reda på hur din tänkta pensionsålder 
påverkar pensionens storlek.

Vill du gå ner i arbetstid när du närmar dig pensionsåldern kan du kompensera inkomstbortfallet med att ta ut en del 
av din Avtalspension SAF-LO, då gör du ett partiellt uttag. En förutsättning för att du ska kunna göra det, är att din 
arbetsgivare går med på att du går ner i arbetstid.

Hur stor blir din slutliga 
avtalspension? 

Här är några faktorer som påverkar: 
• Hur länge du kommer att arbeta
• Hur mycket pensionspremier som            
 betalas in
• När du tar ut pensionen
• Hur ditt pensionskapital utvecklas

Vad händer med pensionen när du avlider?
Har du valt återbetalningsskydd och/eller familjeskydd får din familj (förmånstagare) dina pensionspengar när du av-
lider. Har du inte gjort något sådant val tillfaller värdet av din avtalspension försäkringskollektivet, genom så kallade 
arvsvinster. 

Utbetalning 
Utbetalningarna av Avtalspension SAF-LO börjar nor-
malt när du fyller 65 år, men kan som tidigast utbetalas 
från 55 års ålder. Din pensionsförvaltare kontaktar dig 
innan det är dags för utbetalning. 
Vill du börja dina utbetalningar tidigare kontaktar du 
din pensionsförvaltare. Pensionen betalas ut månadsvis 
livsvarigt eller efter egna önskemål, vanligtvis fem eller 
tio år.

Glöm inte!
• Premiebefrielseförsäkringen om du varit föräldraledig
• Återbetalningsskydd om du har familj
• Förmånstagarförordnande
• Se över placeringen av din pension

Valbara Pensionsförvaltare

Traditionell försäkring Fondförsäkring

Alecta  AMF
AMF  Folksam LO Pension 
Folksam Liv  Futur Pension 
SEB Handelsbanken Liv 
 Länsförsäkringar Fondliv 
 Movestic Liv & Pension 
 Nordea Liv & Pension 
 SEB 
 SPP 
 Swedbank Försäkring

Ändra Pensionsförvaltare genom att gå in på: www.fora.se

Eget sparande

     Avtalspension 4,5 – 30%          

            Inkomstpension 16%

                 Premiepension 2,5%PE
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Kollektivavtalade försäkringar

Premiebefrielseförsäkring

FPT - föräldrapenningtillägg

Premiebefrielseförsäkringen finns till för att du ska få dina pensionspremier insatta till din avtalspension  
när du är föräldraledig, sjuk eller råkat ut för en arbetsskada med frånvaro. 

Premiebefrielseförsäkringen tar över arbetsgivarens inbetalning till din  
avtalspension/tjänstepension SAF-LO när du har: 

• Sjukpenning • Arbetsskadelivränta

• Rehabiliteringspenning • Föräldraledigt och tar ut föräldrapenning

• Sjuk- eller aktivitetsersättning • Graviditetspenning

Du ska också ha eller haft en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vid tillfället.

Anmälan: Gör man anmälan om AGS, TFA eller FPT går också en anmälan om premiebefrielseförsäkringen in 
automatiskt. Om du varit föräldraledig innan 2014-01-01 och missat att göra ansökan så kan du söka retroaktiv 
ersättning från år 2000 och framåt.

Föräldrapenningtillägg (FPT) lämnar kompletterande ersättning när du är föräldraledig och får föräldrapenning 
från Försäkringskassan. Försäkringen gäller från 2014-01-01 för dig som är privat eller kooperativt anställd.

När du ansöker om föräldrapenningtillägg, ansöker du också automatiskt om avsättning till din avtalspension. 
Se information under avsnittet Premiebefrielseförsäkring.

När gäller försäkringen? 
Du ska innan barnets födelse/adoption ha varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en 
eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen. 

Du kan bara få ersättning för en sammanhängande föräldraledighetsperiod. Du väljer själv vilken period 
du vill anmäla. Du behöver inte vara ledig alla dagar i veckan utan kan förlägga ledigheten på det sätt du 
kommer överens med din arbetsgivare om. 

Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter 
adoptionstillfället.

Ersättning 
Föräldrapenningtillägget är 10% av föräldrapenningunderlaget (den lön som ligger till grund för 
föräldrapenningen) för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp. 

För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90%.

Antal dagar med ersättning:
Anställd minst 12 månader = 60 dagar
Anställd minst 24 månader = 180 dagar

Ansökan och preskription: ansökan ska vara AFA Försäkring 
tillhanda inom 5,5 år från barns födelse eller adoption. 
Du gör anmälan genom att gå in på www.afaforsakring.se
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Kollektivavtalade försäkringar

TGL - tjänstegruppliv

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det är ett engångsbelopp till 
efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet. Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är 
anställd, men upphör vanligtvis vid 65-års ålder. Om du blir arbetslös fortsätter efterskyddet att gälla i upp till två år.

Ersättning 
Det finns tre olika slags belopp:

• Grundbelopp – upp till 6 prisbasbelopp
 Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner. I andra hand till sambo och i 
 tredje hand till barn. I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet. Om det endast finns arvsberättigat 
 barn som fyllt 21 år utbetalas hälften av grundbeloppet att fördela.

• Barnbelopp – upp till 2 prisbasbelopp
 Barnbelopp betalas till barn under 21 år.

• Begravningshjälp - 0,5 prisbasbelopp
 Begravningshjälp betalas till dödsboet. 

• Makeförsäkring
 Om din make, maka, sambo eller registrerade partner avlider, utan att ha en egen TGL-försäkring, kan 
 begravningshjälp och i vissa fall barnbelopp betalas ut från den TGL-försäkring som du själv omfattas av.

 Ändra förmånstagare – om du vill ändra förmånstagare måste du göra en skriftlig anmälan till AFA Försäkring.

Anmälan: dödsfall anmäls på blankett som finns på afaforsakring.se. Det är oftast anhörig eller arbetsgivaren som 
gör anmälan. Anmälan ska även skrivas under av arbetsgivaren.

Det går också bra att ringa till AFA kundcenter på 0771-88 00 99 eller närmaste avdelningskontor och be dem skicka 
en anmälningsblankett. Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket ska alltid skickas med anmälan till AFA 
Försäkring.

Preskription: anmälan ska vara AFA Försäkring tillhanda inom 10 år från det att dödsfallet inträffade.
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Hemförsäkring (Bas)
• Egendomsskydd • Reseskydd
• Ansvar • Kristerapi
• Rättskydd • ID-stöld
• Överfallsskydd

Medlemsolycksfall - Fritid
• Olycksfallsersättning • Övriga kostnader
• Akutersättning • Kroppsskadeersättning
• Sjukhusvistelse • Medicinsk invaliditet 1 000 000 kronor
• Tandskador • Kristerapi
• Rehabilitering

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

Barngruppliv
• Försäkringsbelopp 35 000 kronor

Inkomstförsäkring (tak 35 000 kr)
• Gäller för medlemmar som har ersättningsgrundande inkomst över 27 500 kr/mån
• De första 100 dagarna ersätts inkomster mellan 33 000 kr - 35 000 kr/mån
• Från dag 101 - 200 ersätts inkomster från 27 500 kr - 35 000 kr/mån
• Max 200 ersättningsdagar
• Ersättningen tillsammans med A-kassan kan ge cirka 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten

Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad
• Ersättning vid arbetsoförmåga
• Kostnadsersättning
• Diagnosersättning
• Dödsfallsersättning

Medlemsolycksfall - fritid för medförsäkrad
• Olycksfallsersättning • Övriga kostnader
• Akutersättning • Kroppsskadeersättning
• Sjukhusvistelse • Medicinsk invaliditet 1 000 000 kronor
• Tandskador • Kristerapi
• Rehabilitering

Hemförsäkring från 65 år (Bas)
• Egendomsskydd • Reseskydd
• Ansvar • Kristerapi
• Rättsskydd • ID-stöld
• Överfallsskydd

Olycksfall 60+ från 65 år
• Medicinsk invaliditet • Övriga kostnader
   200 000 kronor • Kroppsskadeersättning
• Olycksfallsersättning • Kristerapi
• Akutersättning • Dödsfallsersättning på grund av
• Sjukhusvistelse    olycksfall 10 000 kronor
• Tandskadekostnader

Avtalsnummer
GF 14700 - 00058

Avtalsnummer
GF 14700 - 00058

Avtalsnummer
GF 14700 - 00058

Avtalsnummer
GF 14700 - 00058

Avtalsnummer
GF 14750 - 00058

Avtalsnummer
GF 14450

Månadskostnad 72 kr

Avtalsnummer
GF 14450

Månadskostnad 41 kr

Avtalsnummer
GF 14701 - 00058

Avtalsnummer
GF 14701 - 00058
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Hemförsäkring (Bas)
• Egendomsskydd • Reseskydd
• Ansvar • Kristerapi
• Rättskydd • ID-stöld
• Överfallsskydd

Medlemsolycksfall - Fritid
• Olycksfallsersättning • Övriga kostnader
• Akutersättning • Kroppsskadeersättning
• Sjukhusvistelse • Medicinsk invaliditet 1 000 000 kronor
• Tandskador • Kristerapi
• Rehabilitering

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

Barngruppliv
• Försäkringsbelopp 35 000 kronor

Inkomstförsäkring (tak 35 000 kr)
• Gäller för medlemmar som har ersättningsgrundande inkomst över 27 500 kr/mån
• De första 100 dagarna ersätts inkomster mellan 33 000 kr - 35 000 kr/mån
• Från dag 101 - 200 ersätts inkomster från 27 500 kr - 35 000 kr/mån
• Max 200 ersättningsdagar
• Ersättningen tillsammans med A-kassan kan ge cirka 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten

Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad
• Ersättning vid arbetsoförmåga
• Kostnadsersättning
• Diagnosersättning
• Dödsfallsersättning

Medlemsolycksfall - fritid för medförsäkrad
• Olycksfallsersättning • Övriga kostnader
• Akutersättning • Kroppsskadeersättning
• Sjukhusvistelse • Medicinsk invaliditet 1 000 000 kronor
• Tandskador • Kristerapi
• Rehabilitering

Hemförsäkring från 65 år (Bas)
• Egendomsskydd • Reseskydd
• Ansvar • Kristerapi
• Rättsskydd • ID-stöld
• Överfallsskydd

Olycksfall 60+ från 65 år
• Medicinsk invaliditet • Övriga kostnader
   200 000 kronor • Kroppsskadeersättning
• Olycksfallsersättning • Kristerapi
• Akutersättning • Dödsfallsersättning på grund av
• Sjukhusvistelse    olycksfall 10 000 kronor
• Tandskadekostnader

Sjukdom 60+ för medlem och medförsäkrad
• Ersättning vid vissa diagnoser, högst 40 000 kronor
• Slutålder 85 år

Olycksfall 60+ för medförsäkrad
• Medicinsk invaliditet • Övriga kostnader
   200 000 kronor • Kroppsskadeersättning
• Olycksfallsersättning • Kristerapi
• Akutersättning • Dödsfallsersättning på grund av
• Sjukhusvistelse    olycksfall 10 000 kronor
• Tandskadekostnader

MedlemsBarn
• Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom till och med 25 år
Pris per månad och barn

Barnets ålder 25 pbb 50 pbb
0-7 år 157 kr 245 kr
8-25 år 177 kr 275 kr

Gravidförsäkring

Tillval för hemförsäkring
• Bostadsrättsförsäkring
• Extra reseförsäkring - Resklar
• Villaförsäkring

Du kan uppgradera din hemförsäkring till hemförsäkring Mellan eller Stor som bland annat ger högre 
ersättning respektive lägre självrisk vid oturshändelser.

Juristförsäkring
För aktiv medlem
och Senior 60+

Avtalsnummer
GF 89000 - 05800

Månadskostnad mellan 70 - 90 kr beroende på ålder

Avtalsnummer
GF 89000 - 05800

Månadskostnad 32 kr

Avtalsnummer
GF 14450

Avtalsnummer GF 89000 - 05800 

Månadskostnad 40 kr
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Förmånliga försäkringar för
din trygghet
Tack vare ditt medlemskap i fackförbundet
har du möjlighet att teckna flera av våra 
förmånliga försäkringar.
Medlemsförsäkringarna har mer innehåll
och ett lägre pris än om du skulle teckna 
dem utanför ditt medlemskap.
Vissa av dem finns inte ens att teckna för 
de som inte är medlemmar.
Du som har hemförsäkringen hos oss får 
dessutom tio procents rabatt på försäkring-
en för villan, bilen, fritidshuset, hunden 
och katten. Det kan sänka dinakostnader 
med flera hundralappar.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer! 

Insyn och inflytande
Förbundet och Folksam har en gemensam
försäkringskommitté där vi tillsammans dis-
kuterar utveckling av medlemsförsäkringar.

Fullständiga försäkringsvillkor
Det här informationsbladet ger en kort
beskrivning av medlemsförsäkringarna.
Vid en skada gäller de fullständiga försäk-
ringsvillkoren som du kan hämta på 
www.folksam.se eller via närmaste 
Folksamkontor. Försäkringsbeloppen är 
uttryckta i ett antal prisbasbelopp som 
fastställs av regeringen.
Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr.

Vill du veta mer
kontakta kundservice på
0771 - 950 950 eller gå in på 
www.folksam.se/forbund/gs

Du kan också kontakta ditt 
förbund eller lokala 
avdelningskontor.

Vid skada
Ring 0771 - 950 950 eller gå
in på www.folksam.se

ID-Stöld
Ring 0771 - 190 001

• Juridisk rådgivning - 15 timmar per år

• Rättsskydd - ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr

• Hjälp vid ID-stöld - telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

• Må-bra-rådgivning - 3 samtal per år

Du tecknar försäkringen genom att ringa Folksam kundservice på 0771 - 950 950

Folksam flerspråkig rikskundtjänst - information på 17 olika språk eller på lätt svenska
www.folksam.se/kundservice/flera-satt-att-kontakta-oss/in-other-languages
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Medlemsförsäkringar

Moff - medlemsolycksfall fritid

Det är på fritiden de flesta olyckorna sker, därför är det också viktigt att vi även då har ett bra försäkringsskydd. 
Som medlem i GS har vi förmånen att omfattas av ett bra försäkringspaket där Medlemsolycksfall fritid är en av 
de försäkringar som ingår.

Medlemsolycksfall är indelad i fyra olika moment:

Kostnader
- Olycksfallsersättning
- Akutersättning
- Sjukhusvistelse
- Rehabilitering
- Tandskadekostnader
- Övriga kostnader

Olycksfallsersättning
Om olycksfallet medför läkarvård utbetalas 700 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket.

Akutersättning 
Lämnas för akut sjuktid i sammanlagt högst 180 dagar inom fem år från det att olycksfallet inträffade motsvarande: 
700 kronor efter minst 8 dagar, 700 kronor ytterligare efter 15 dagar samt ytterligare 700 kronor efter 30 dagars akut 
sjuktid i en följd. Därefter 33 kronor per dag i högst 150 dagar.

Sjukhusvistelse
Vid vistelse på sjukhus eller rehabiliteringsklinik lämnas ersättning från första dagen med 200 kronor för varje dag av 
vistelsen, in- och utskrivningsdagar inräknade. Ersättning lämnas för högst 180 dagar.

Rehabilitering
Om olycksfallsskadan medför behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården lämnas ersättning med 
upp till 1 000 kronor för kostnader.

Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen vid olycksfall. Tandskada 
som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som olycksfallsskada. 

Övriga kostnader
Om olycksfallsskadan leder till läkarbehandling kan ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under den 
akuta sjuktiden lämnas för bl.a. 
- Hemhjälp och korttidsboende som kommunen godkänt
- Fotvård och hårvård
- Skadade glasögon, hörapparat och kläder
- Specialkläder med högst 10 000 kronor
- Upp till två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kronor
- Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor
 
Anmälan: gör du till Folksam via webb eller på telefon 0771 – 950 950
Preskription: 10 år från skadedag. Gäller skador som inträffat efter 2015 - 01 - 01

Kroppsskadeersättning
Engångsbelopp 1000 kr – 25 000 kr.

Medicinsk invaliditet
Ex. ärr, funktionsnedsättning.

Kristerapi
10 behandlingar hos legitimerad Terapeut eller Psykolog.                    
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Medlemsförsäkringar

Hemförsäkring

Inkomstförsäkring

Anmäl skada: 
via webben - www.folksam.se 
eller på 0771 – 950 950
Folksam Jour 0771 – 450 000

Kr

Om försäkringen
Försäkringen gäller inom Norden. Vid resa gäller försäkringen dessutom i hela världen under de första 45 dagarna av 
resan räknat från avresedagen från hemorten i Sverige. Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Den gäller 
också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du – förutsatt 
att ni har gemensamt hushåll. 

Hemförsäkring Bas (ingår som medlem) Försäkringar du kan komplettera med

•  Egendomsskydd • Reseskydd -  Bostadsrättsförsäkring

•  Ansvar • Kristerapi -  Villaförsäkring

•  Rättsskydd • Flyttskydd -  Resklar-reseförsäkring

•  Överfallsskydd

Uppgradering av Hemförsäkring
Du kan också uppgradera din hemförsäkring till Mellan eller Stor. 
Detta innebär bl.a. bättre ersättning samt lägre självrisk.

Om du blir sjuk eller skadas när du är utomlands ska  Falck Global Assistance  + 46 8 587 717 17

du ringa något av följande nummer för att få hjälp. SOS International  + 45 70 105 050

För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i GS eller annat fackförbund med obligatorisk 
inkomstförsäkring de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde (den dag då du har din första karensdag 
för arbetslöshetsersättning). 

Ersättning
För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i GS eller annat fackförbund med obligatorisk 
inkomstförsäkring de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde.

•  Inkomsttak 35 000 kr.
•  Gäller till månaden innan du fyller 65 år.
•  A-kassa + inkomstförsäkring kan ge ca 80 % av tidigare lön i upp till 200 dagar.
•  Första 100 dagarna kan inkomster mellan 33 000 kr – 35 000 kr ersättas.
•  Dag 101 - 200 kan inkomster mellan 27 500 kr – 35 000 kr ersättas.
       

Ansökan: via blanketten - Folksam Inkomstförsäkring eller via mail på: inkomst@folksam.se
Preskription: 10 år
Viktigt att du anmäler dig som arbetssökande den första arbetslösa dagen på Arbetsförmedlingen, detta för att  
skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Kontakta GS a-kassa:  Telefon: 010 - 470 68 00   
                       E-post: avgifterochmedlemskap@gsakassa.se
                      Handlingar skickas till: GS Arbetslöshetskassa, Fe 6, 930 88 ARJEPLOG 
  Hemsida: www.gsakassa.se
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Medlemsförsäkringar

Kompletterande tjänstegruppliv

Barngruppliv

För att stärka skyddet vid exempelvis arbetslöshet, studier och vid anställning på arbetsplatser som saknar kollektiv-
avtal, omfattas du som medlem i GS av en kompletterande tjänstegruppliv K-TGL. På arbetsplatser med kollektivavtal 
ingår försäkringen TGL som en del av det kollektivavtalade försäkringsskyddet.

Ersättning
• Grundbelopp – upp till 6 prisbasbelopp.
• Barnbelopp  –  upp till 2 prisbasbelopp.
• Begravningshjälp  –  0,5 prisbasbelopp.

Medförsäkrad
Om gruppmedlemmens make, registrerade partner eller sambo avlider, utbetalas begravningshjälp motsvarande 0,5 prisbasbelopp 
till dödsboet, under förutsättning att den avlidne inte hade fyllt 65 år och inte hade rätt till eget TGL-skydd eller motsvarande 
förmån. Om det vid medförsäkrads död finns hemmaboende barn under 17 år, som är gemensamt eller endera makens, registrerade 
partnerns eller sambons, utbetalas dessutom barnbelopp med 1,00 prisbasbelopp per barn.

Förmånstagare

• Grundbelopp: make/maka registrerade partner, sambo, arvsberättigade barn.

• Barnbelopp: barn eller syskon som vid dödsfallet är under 21 år.

• Begravningshjälp: dödsboet.

Gruppmedlemmen kan ändra förordnandet genom skriftlig anmälan till Folksam. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras 
genom testamente. 

Anmälan: via blankett som skickas till: Folksam, LIV1070, Box 90346, 120 25 Stockholm
Preskription: anmälan ska vara Folksam tillhanda inom 10 år från dödsfallet.

Barngrupplivförsäkringen gäller för arvsberättigat barn till gruppmedlem. Den gäller också för arvsberättigat barn 
till gruppmedlemmens make/registrerade partner/sambo om barnet är folkbokfört på gruppmedlemmens adress.
Med arvsberättigat barn jämställs dels barn som gruppmedlem eller dennes make/registrerade partner/sambo med 
socialnämndens medgivande tagit emot i syfte att adoptera, dels dödfött barn som framfötts efter utgången
av graviditetsvecka 22. Barnet ska vara stadigvarande bosatt i Norden.
Försäkringen gäller till och med det kalenderår då barnet fyller 18 år.

Utbetalning av ersättning
Avlider barnet under försäkringstiden kan ett engångsbelopp motsvarande 35 000 kronor utbetalas till dödsboet 
eller till gruppmedlemmen.
Vid flerbarnsfödsel där fler än två barn dör inom fyra veckor från förlossningen utbetalas totalt högst 70 000 kronor 
från en försäkring.

Anmälan: via blankett som skickas till: Folksam, LIV1070, Box 90346, 120 25 Stockholm
Preskription: anmälan ska vara Folksam tillhanda inom 10 år från dödsfallet.
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Försäkringar du kan komplettera med

FÖRSÄKRINGAR DU KAN KOMPLETTERA MED

Sjuk- och efterlevandeförsäkring                 72 kr/mån

Juristförsäkring                                                    40 kr/mån

Som ny medlem i GS ansluts du och din make/maka eller registrerade partner automatiskt till en försäkring som heter 
Sjuk- och efterlevandeförsäkring, försäkringen är kostnadsfri de tre första månaderna och man får sedan välja om 
man vill ha den kvar eller tacka nej till den. Anledningen till att man med automatik ansluts till försäkringen är att 
alla ska ha samma chans till att få försäkringen oavsett om man bär på någon defekt eller inte. Vanligtvis krävs en 
hälsodeklaration för att få en sån här försäkring. Man kan även söka om att få försäkringen i efterhand, kontakta din 
avdelning eller Folksam för att få mer information om detta. 

Det här kan du få ersättning för:

• Kostnadsersättning - 1400 kr (engångsersättning efter 90 dagars sjukskrivning).

• Arbetsoförmåga - månadsersättning 350 - 1400 kr i upp till 18 månader (karens 90 dagar).

• Vissa diagnoser - 50 000 kr per diagnos, max 3 st. (karens 90 dagar).

• Dödsfall - 200 000 kr.

Exempel på diagnoser som kan ingå:
Vissa Cancerdiagnoser, Diabetes, Akut hjärtinfarkt, Stroke, Parkinson, Alzheimer m.fl. Även olycksfallsskada kan ge 
rätt till ersättning men då endast vid förlamning, blindhet, dövhet och förlust av arm eller ben.

Anmälan: till Folksam, Diagnos och Arbetsoförmåga går att anmäla via webben eller blankett. Dödsfall går endast att 
anmäla via blankett. 
Preskription: 10 år

Tecknar du försäkringen under din första månad som ny medlem börjar den gälla direkt utan karens. Om du väljer att 
teckna försäkringen vid ett senare tillfälle är det sex månaders karens, vilket innebär att du måste vänta i sex månader 
innan du kan använda den. Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och av-
ser händelser i privatlivet. Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i 
samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll.

Försäkringen innehåller fyra delar: 

• Juridisk rådgivning - I Juristförsäkringen ingår upp till 15 timmars juridisk rådgivning per år.

• Rättsskydd - Rättskydd ger upp till 2 000 000 kronor i ersättning per tvist och har en självrisk på 3 000 kr. 

• Må-bra-rådgivning - Må-bra-rådgivning ger dig tre samtal per år via Falck Healthcare.

• Hjälp vid ID-stöld - ID-stöld gäller utan självrisk och du får tillgång till telefonassistans dygnet runt.

Så använder du försäkringen:
Juridisk rådgivning bokar du genom webben eller genom att ringa Familjens jurist på 0770 - 339 390.
Må-bra-rådgivning bokar du genom att du ringer Falck Healthcare på 08 - 20 26 24.
Vid ID-stöld ringer du 0771 - 190 001, telefontid dygnet runt.
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Försäkringar du kan komplettera med

MedlemsBarn                     157 - 275 kr/mån

MedlemsBarn erbjuder ekonomisk hjälp för bland annat läkarvård, mediciner, hjälpmedel, vårdbidrag och 
handikapp i samband med en sjukdom eller olycka. Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när 
barnet sportar. Du kan försäkra såväl egna barn som bonusbarn och barnbarn. Försäkringen kan tecknas fram tills 
barnet fyller 18 år och den gäller ända upp till 25 års ålder.

Här nedan ser du en snabb överblick om vad som ingår i försäkringen. Du kan läsa mer detaljerat om varje 
moment på www.folksam.se

• Medicinsk ock ekonomisk invaliditet • Tandskador

• Aktivitetskapital • Skadade kläder och glasögon

• Kroppsskadeersättning • Läs och skrivsvårigheter

• Vissa diagnoser och händelser • Fritidsaktivitet

• Ärr  • Kristerapi för försäkrad och nära anhörig

• Dödsfallsbelopp • Akut sjukhusvistelse

• Vårdkostnader  • Sjukhusvistelse

• Läke- och resekostnader • Vård i hemmet

• Hjälpmedel • Familjestöd direkt

Pris per månad och barn

Barnets ålder 25 pbb 50 pbb

0–7 år 157 kr 245 kr

8–25 år 177 kr 275 kr

pbb = prisbasbelopp. För 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kronor.

Du kan även teckna Gravidförsäkring!
Folksams gravidförsäkringar går att teckna redan tidigt i graviditeten. Den gravida omfattas av försäkringen 
från graviditetsvecka 10 och barnet från graviditetsvecka 23.
Gravidförsäkring finns i två varianter: ett grundskydd och en utökad försäkring.

För mer information och anmälan kontakta Folksam via webb eller telefon: 
www.folksam.se 
Telefon: 0771 - 950 950
 
Familjestöd direkt via Falck Healthcare
Telefon: 0200 - 21 50 55
Alla dagar 08.00 – 20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen 
visat sig före försäkringens teckningsdag.
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Checklistan är tänkt som en 
hjälpreda och vägledning i hur 
man ska gå tillväga vid anmälan 
av sjukdom och olycksfall på 
jobbet samt på fritiden. Se 
kategori och följ pilarna nedåt.

Checklista
Vid anmälan av olycksfall och sjukdom

Olycksfall
Under arbetstid

Försäkringskassan
Arbetsgivaren anmäler

Din arbetsgivare anmäler arbetsskada 
till Försäkringskassan via blankett

eller webb.
Vid svårare olyckor ska även anmälan 

göras till Arbetsmiljöverket.

TFA
Den skadade anmäler

Drabbas du av ett olycksfall under 
arbetstid eller till och från arbetet, 
ska du också göra en anmälan till 
AFA Försäkring. Anmälan gör via 

webb eller blankett.

Anmälan ska göras inom 10 år från 
skadedag

TFA
Kan lämna ersättning för:

 • Inkomstförlust
 • Kostnader
 • Sveda och värk (efter 31 dagar)
 • Tandskador
 • Medicinsk invaliditet (efter 18 mån)
 • Ärr (efter 18 mån)

Folksam

Om du skadar dig genom ett olycksfall 
på fritiden, kan du ha rätt till ersättning 

från Moff – medlemsolycksfall fritid. 
Förutsatt att du fått vård på ex. 
vårdcentral, akutmottagning.

Folksam
Den skadade anmäler

Den skadade anmäler till Folksam
på telefon 0771 - 950 950,

eller via webben.

Anmälan ska göras inom 10 år från 
skadedag

Folksam
Moff - medlemsolycksfall fritid

kan lämna ersättning för:

 • Kostnader
  olycksfallsersättning, akutersättning,
  sjukhusvistelse, rehabilitering, tandskador  
  och övriga kostnader.

 • Kroppsskada
 • Medicinsk invaliditet (efter 2 år)
 • Kristerapi (10 samtal)

Försäkringskassan
Arbetsgivaren anmäler

Om du blir sjukskriven mer än 14 dagar 
kan du ha rätt till sjukpenning från 

Försäkringskassan. Arbetsgivaren tillser 
att anmälan görs mellan dag

15 - 21 i sjukperioden.

AGS
Den sjuke anmäler

Om du är sjukskriven mer än 14 dagar 
kan du ha rätt till ersättning från

AGS - avtalsgruppsjukförsäkringen.
Anmälan gör du till AFA Försäkring via

webb eller blankett.

 Ersätter bland annat vid:

 • Sjukpenning
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning

Folksam
Sjuk- och efterlevandeförsäkring 

(tillval medlem 72 kr/mån)
 
 Kan lämna ersättning för:

 • Arbetsoförmåga (efter 90 dgr)
 • Kostnadsersättning (efter 90 dgr)
 • Vissa diagnoser (50 000 kr/diagnos)
 • Dödsfall (200 000 kr)

Vänd dig till försäkringsinformatören på din arbetsplats eller kontakta 
en handläggare på ditt avdelningskontor.

Vid frågor – vänd dig till försäkringsinformatören på din arbetsplats eller kontakta ditt avdelningskontor.

Olycksfall
På fritiden

Sjukfrånvaro
Som överstiger 14 dagar

www.forsakringskassan.se

www.afaforsakring.se

www.afaforsakring.se

www.folksam.se

www.folksam.se

www.folksam.se

www.forsakringskassan.se

www.afaforsakring.se

www.folksam.se



Kontakta din avdelning!

Skåne/Blekinge
GS avd 1
Landskronavägen 25 A
252 32 HELSINGBORG 
Telefon: 010-470 84 01
E-mail: avdelning1@gsfacket.se

Öst
GS avd 3
Verkstadsgatan 13
572 35 OSKARSHAMN
Telefon: 010-470 84 03
E-mail: avdelning3@gsfacket.se

Halland/Västra Småland
GS avd 2
Myntgatan 8 D
331 37 VÄRNAMO
Telefon: 010-470 84 02
E-mail: avdelning2@gsfacket.se

Södra Svealand
GS avd 5
Byggfackens hus, Riagatan 51
702 26 ÖREBRO
Telefon: 010-470 84 05
E-mail: avdelning5@gsfacket.se

Dalarna/Gävleborg
GS avd 6
Box 323
821 24 BOLLNÄS
Telefon: 010-470 84 06
E-mail: avdelning6@gsfacket.se

Norr
GS avd 8
Mossgatan 28
931 70 Skellefteå
Telefon: 010-470 84 08
E-mail: avdelning8@gsfacket.se

Mellannorrland
GS avd 7
Krondikesvägen 93 D
831 46 ÖSTERSUND
Telefon: 010-470 84 07
E-mail: avdelning7@gsfacket.se


