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Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige  omfattas av kollektivavtalade  försäkringar. 
Hör du till dem är du försäkrad via jobbet. Det betyder att du kan ha rätt till extra 
 ersättning som du kanske inte känner till. Kollektivavtalade försäkringar är kopplade 
till din anställning. Försäkringarna gäller även om du inte är med i facket.

Grundbelopp i kronor år 2023

Ålder vid 
dödsfallet

Om arbets tiden 
är minst 16 tim/v

Om arbets tiden är 
minst 8 men ej 16 tim/v

Under 55 315 000 157 500 

55 men ej 56 288 750 144 375 

56 men ej 57 262 500 131 250 

57 men ej 58 236 250 118 125 

58 men ej 59 210 000 105 000 

59 men ej 60 183 750  91 875 

60 men ej 61 157 500 78 750 

61 men ej 62 131 250  65 625 

62 men ej 63 105 000  52 500 

63 men ej 64  78 750 39 375 

64 men ej 67  52 500  26 250 

Hur mycket betalar vi?

Hur mycket som betalas ut i grundbelopp  beror på din 
arbetstid, din ålder vid döds fallet och vilka efterlevande 
som finns.

Om du avlider
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

För privatanställda arbetare

När gäller försäkringen?

Så länge du är anställd gäller försäkringen om du avlider 
före 65 år, oavsett om döds fallet inträffar under arbetstid 
eller på fritiden. Du ska vara anställd minst 8 timmar per 
vecka för att försäkringen ska gälla.

Om du fortsätter din anställning efter du fyllt 65 år 
 fortsätter försäkringen att gälla.

Försäkringen kan fortsätta att gälla i 180 dagar även om 
din anställning upphör innan du har fyllt 65 år, så kallat 
efterskydd. Om du blir arbetslös fortsätter efterskyddet 
att gälla i upp till två år.

Blir du sjukskriven är du försäkrad så länge sjukdomen 
varar, men längst till du är 65 år.

Om din make, maka, registrerad partner  eller sambo 
avlider och saknar egen försäkring vid dödsfall kan vi 
betala begravningshjälp och barnbelopp från den här 
försäkringen.

Vem får ersättningen?

Ersättning betalas till dina anhöriga.  
Det finns tre olika slags belopp:
1 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.

2 Barnbelopp betalas till barn under 21 år.

3 Begravningshjälp betalas till dödsboet.

Om du vill att någon annan person ska få ersättningen ska 
du kontakta oss för mer information.
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Anmälan
	X Dödsfall anmäls på blankett som finns på 

 afaforsakring.se. Det är oftast anhörig eller 
arbetsgivaren som gör anmälan.

	X Anmälan ska även skrivas under av arbets-
givaren.

	X Det går också bra att ringa till oss på  
0771-88 00 99 och be oss skicka anmälnings-
blanketten.

	X Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatte-
verket ska alltid skickas med  anmälan till oss.

Hur mycket som betalas till barn beror på barnets ålder 
när du avlider och din arbetstid.

Begravningshjälp

Om försäkringsskydd finns betalas alltid begravnings-
hjälp med 0,5 prisbasbelopp (26 250 kronor år 2023) till 
dödsboet. Efter avliden ålderspensionär kan, enligt vissa 
regler, begravningshjälp betalas med upp till ett prisbas-
belopp (52 500 kronor år 2023).

Bra att veta

Ersättning vid dödsfall är skattefri.

Det här är en allmän och kortfattad information om 
försäkring vid dödsfall. Mer information och försäkrings-
villkor hittar du på afaforsakring.se. 

När man har ett ärende hos oss och får ett beslut:  
Vid frågor med anledning av vårt beslut ska man  kontakta 
oss. Vi kan då ge mer information om de regler som  gäller 
för ersättning, reda ut eventuella oklarheter och även 
pröva ärendet på nytt.

Om du har synpunkter och förslag som kan göra vår 
verksamhet bättre för dig som kund kan du kontakta 
klagomåls ansvarig på tel 08-696 35 70 eller e-post  
klagomalsansvarig@afaforsakring.se.

Har du frågor?

Välkommen att ringa oss på tel 0771-88 00 99  
vardagar 8–17.

Din försäkringsinformatör på arbetsplatsen,  
fackliga representant eller arbetsgivare kan även  
hjälpa dig om du har frågor.

Barnbelopp i kronor år 2023

Ålder vid 
dödsfallet

Om arbets tiden 
är minst 16 tim/v

Om arbets tiden är 
minst 8 men ej 16 tim/v

Under 17 105 000 52 500

17 eller 18 78 750 39 375 

19 eller 20  52 500 26 250 
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