Om ersättning vid dödsfall

FÖRSÄKRING

Trygghetsförsäkring
vid arbetsskada, TFA/TFA-KL
När någon dör till följd av en arbetsskada kan man få ersättning för begravningskostnader. I skälig omfattning kan man också få ersättning för
andra kostnader till följd av dödsfallet, liksom för förlust av underhåll.
Dessutom kan de närmast efterlevande få ersättning för psykiskt lidande
som dödsfallet orsakat. Närmast efterlevande är make, maka, registrerad
partner, sambo, barn och föräldrar. Vid dödsfall till följd av trafikolycka
gäller särskilda regler.
BEGRAVNINGSKOSTNADER MED MERA
Man kan få ersättning för normala och skäliga kostnader som förekommer i samband med en begravning. Vi
betalar begravningskostnader med ett schabloniserat
belopp om 45 000 kronor. Beloppet samordnas med
begravningshjälp enligt Socialförsäkringsbalken och
tjänstegrupplivförsäkring (TGL), samt med eventuell
ersättning från annat håll. Kostnad för bouppteckning,
boutredning och framtida vård av gravplats ersätts
inte.
FÖRLUST AV UNDERHÅLL
Närmast efterlevande kan ha rätt till ersättning för förlust av underhåll. Ersättningen bestäms med utgångspunkt från de sammanlagda inkomsterna som den
avlidne och den som har rätt till underhåll hade före
dödsfallet. För att kunna bedöma rätten till ersättning
för förlust av underhåll måste vi göra en utredning av
de ekonomiska förhållandena före och efter dödsfallet.
Som regel bedöms makes, makas, registrerad partners
eller sambos underhållsbehov till mellan 45 och 65
procent av den tidigare familjeinkomsten.
Efterlevandepension från den allmänna försäkringen och livräntor till de efterlevande från arbetsskadeförsäkringen påverkar beräkningen av förlust av
underhåll. Ersättning som den anhörige har rätt till
från till exempel Pensionsmyndigheten, landstinget,
avtalsenliga försäkringar eller den som vållat skadan
enligt skadeståndslagen avräknas från ersättningen.
Den efterlevandes egen arbetsinkomst, avkastning av kapital samt förmåner i form av pensioner
och livräntor dras av från det beräknade beloppet för
underhållsbehov. Den efterlevandes möjligheter att
själv bidra till försörjningen genom eget arbete beaktas
också.

PSYKISKT LIDANDE HOS ANHÖRIG
Gäller för arbetsskada som inträffat
den 1 januari 2002 eller senare.
Någon som stod den avlidne särskilt nära, i första hand
de närmast efterlevande, kan få ersättning för egen
personskada. Det innebär att man kan få ersättning
för psykiskt lidande, inkomstförlust och kostnader som
dödsfallet har orsakat. Kontakta oss för mer information om vad som gäller för egen personskada.
ANDRA FÖRSÄKRINGAR
Om det finns privat olycksfalls- eller sjukförsäkring i
annat försäkringsbolag kan man ha rätt till ersättning
även därifrån.
SKATTEREGLER
Skattepliktig ersättning är:
• livränta som avser underhållsförlust,
• inkomstförlust,
• dröjsmålsränta.
Vi är skyldiga att lämna kontrolluppgift på skattepliktig ersättning till Skatteverket. Vi drar 30 procent i
skatt. En kopia av kontrolluppgiften skickas ut senast
den 31 januari året efter utbetalningen.
ARVODEN
Vi ersätter inte kostnader för advokatarvoden eller
motsvarande.
OM DU INTE ÄR NÖJD
Är du inte nöjd med vår handläggning eller det beslut
vi har fattat ska du i första hand kontakta den som
handlagt ditt ärende. Missförstånd och oklarheter kan
oftast lösas.

KLAGOMÅLSANSVARIG
Kontakta klagomålsansvarig om du har synpunkter och
förslag som kan göra vår verksamhet bättre för dig som kund.
Telefon: 08-696 35 70
E-post: klagomalsansvarig@afaforsakring.se

INFORMATION
Mer information om våra försäkringar finns på
www.afaforsakring.se. Du kan också ringa vårt kundcenter på 0771-88 00 99 om du har frågor. Ange alltid
den avlidnes personnummer när du kontaktar oss.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar
är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.
Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka
200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att
stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra
arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och
ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
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OMPRÖVNINGSAVDELNINGEN
Är du missnöjd med det slutliga beslutet i ditt ärende
kan beslutet omprövas. Omprövningsavdelningen är
oberoende och fristående från AFA Försäkrings övriga
skadereglering och gör en ny prövning av ditt ärende.
Telefon: 020-440 464

