
Fortsättningsförsäkring-TGL

En anställd eller företagare som är TGL-försäkrad i Afa 
Liv tjänstepensionsaktiebolag har ett tidsbegränsat  
efterskydd om han/hon lämnar verksamheten.

Genom att teckna fortsättningsförsäkring behåller du 
alltså ett TGL-skydd som är likvärdigt med det du hade 
tidigare.

Om du börjat en ny anställning, och är TGL-försäkrad 
där, ska du inte teckna fortsättnings försäkring eftersom 
ersättning från annan TGL-försäkring samordnas.

Vem kan teckna försäkringen?

För att få teckna fortsättningsförsäkring måste du ha 
varit försäkrad i minst sex månader. Har du varit anställd 
måste anställningen varit en överenskommen arbetstid 
om minst 16 timmar per vecka.

Försäkringen ska normalt tecknas före utgången av den 
allmänna efterskyddstiden.

Allmänt efterskydd räcker 180 dagar räknat från den  
dag du lämnade den försäkringsgrundande verksam-
heten. Vid bland annat arbetslöshet kan efterskyddstiden 
utsträckas till två år under vissa förutsättningar.

Försäkringsförmåner år 2023

Försäkringsförmånerna utgörs av

	y Begravningshjälp 
26 250 kr som betalas till dödsboet.

	y Grundbelopp 
315 000–52 500 kr som betalas till make, maka, re-
gistrerad partner, sambo eller barn.

	y Barnbelopp 
105 000–52 500 kr som betalas till barn under 21 år.

Grundbeloppet är beroende av din ålder och vilka efter- 
levande (förmåns tagare) som finns. Finns annan TGL- 
försäkring samordnas grund- och barnbelopp.

Förmånstagare

Förmånstagare till helt grundbelopp är i nämnd ordning:

	y Make, maka eller registrerad partner.

	y Sambo som har, har haft eller väntar barn med dig 
eller sambo med vilken du tidigare varit gift eller  
registrerad partner.

	y Annan sambo.

	y Arvsberättigat barn.

Finns både annan sambo och barn får sambon halva 
beloppet och barnen andra halvan.Observera att make, 
maka eller registrerad partner inte är förmånstagare om 
det pågår mål om äktenskapsskillnad eller upplösande  
av partnerskap.Om enda förmånstagare är barn och de 
är över 21 år betalas halvt grundbelopp.

Premie

Premien betalas årsvis av det företag som tecknat 
försäkringen. Om premien inte betalas inom före skriven 
tid kan försäkringsavtalet sägas upp. Den försäkrade kan 
inte själv överta premiebetalningen.

Försäkringsgivare

Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag är försäkrings givare  
för TGL vid tjänste pension.

Med Fortsättnings försäkring-TGL kan  
du förlänga ditt TGL-skydd till 65 år.
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Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd 
vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och 
föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i 
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och 
vi försäkrar 9 av 10 människor i privat näringsliv, 
kommuner och regioner.

Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cir-
ka 200 miljarder kronor för att säkerställa framtida 
utbetalningar till våra försäkrade. En viktig del av vår 
verksamhet är att stödja forskning och projekt som 
aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön.

Afa Försäkring har cirka 660 medarbetare och ägs 
av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Ändrat förmånstagar-
förordnande
Du kan när som helst ändra förmåns tagarförordnandet. 
Ändrat förordnande för TGL-försäkringen gäller även för 
Fortsättningsför säkring-TGL.

Makeförsäkring

Om den försäkrades make, maka, registrerade partner 
eller sambo avlider och saknar egen tjänste grupp liv- 
försäkring kan vi betala begravningshjälp, och i före- 
kommande fall barnbelopp från den försäkrades tjänste- 
gruppliv försäkring.

Premie

Premien betalas årsvis. Om premien inte betalas inom 
föreskriven tid kan försäkringsavtalet sägas upp.

Försäkringsgivare

Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag är försäkringsgivare  
för Fortsättningsförsäkring-TGL.

Kontakta Afa Försäkring i specifika TGL-frågor och  
beställning av blanketter för

	y dödsfallsanmälan,

	y fullmakt för annan person än förmåns tagaren att ta 
emot försäkrings belopp,

	y anmälan om ”Ändrat förmåns tagarförordnande” och 
”Åter kallande av ändrat förmånstagarförordnande”.

Kontakt

Afa Försäkring, 106 27 Stockholm 
Telefon: 0771-88 00 99 
Besöksadress: 
Klara Södra Kyrkogata 18 
afaforsakring.se

Kontakta Fora för allmän information och frågor om  
försäkringsavtal, premiebetalning med mera.

Fora, 101 56 Stockholm 
Telefon: 08-787 40 10 
Besöksadress: Sveavägen 44 
fora.se


