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Särskilda bestämmelser för  
Afa-försäkringarna, omställningsförsäkringen 
och Avtalspension SAF-LO för sjöfolk
Gäller fr.o.m 2022-01-01

§1 
Med sjöman avses sådan arbetare 
som är anställd för fartygsarbete 
och som under den tid han tjänstgör 
ombord har befattning på fartyget, 
sjömanslagen 3 §.

Sjöman anställd hos svensk redare 
på utländskt handelsfartyg ska an-
ses utföra arbetet i Sverige enligt 7 § 
i de gemensamma försäkringsvillko-
ren om arbetet anses som arbete i 
Sverige, enligt 6 kap. 3 § SFB. 

§2
För sjöman räknas även frånvaro 
på grund av vederlagsledighet och 
väntetid som försäkringsgrundande 
anställningstid i försäkringsvillkoren 
för AGS och TGL.

§3 
Vad som sägs i 6-8 §§ i försäk-
ringsvillkoren för TGL om förmåner 
enligt SFB ska för sjöman även gälla 
motsvarande förmån i utländsk lag 
och avtalsbestämmelser. 

§4 
Om det efter försäkrad sjöman 
utöver begravningshjälp enligt 17 § 
i försäkringsvillkoren för TGL, utgår 
grundbelopp så har arbetsgivaren 
rätt att från begravningshjälpen få 
ersättning för de begravningskost-
nader som utbetalats, enligt 43 § 
sjömanslagen, för hemtransporten i 
urna av stoftet efter den försäkrade.

Arbetsgivaren har även rätt att från 
utgående grundbelopp få ersättning 
för det han utbetalat som efterlevan-
delön enligt gällande kollektivavtal, 
dock högst lägsta grundbelopp 
enligt 18 § kolumn 2 i försäkringsvill-
koren för TGL och inte heller högre 
belopp än att förmånstagare till 
grundbelopp erhåller sammanlagt 
minst lägsta utgående grundbelopp 
enligt 18 § kolumn 1 respektive 
kolumn 2.

Arbetsgivaren ska underrätta Afa 
Livförsäkring om storleken av det 
belopp han utbetalat. Afa Livförsäk-
ring får inte betala ut det aktuella 
beloppet av begravningshjälpen 
eller grundbeloppet förrän antingen 
en månad förflutit efter det Afa 
Livförsäkring meddelat arbetsgi-
varen om försäkringsfallet eller Afa 
Livförsäkring, dessförinnan, fått del 
av arbetsgivarens uppgift om vad 
denne utbetalat.


