Försäkringsbesked 2019
För dig som är kooperativt anställd tjänsteman
i ett företag som är anslutet till Folksam.

Du jobbar hos en arbetsgivare som har avtalsförsäkringar för sina anställda. Det här
försäkringsbeskedet ger dig en översikt av den försäkring som gäller för dig genom jobbet.
TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA, TFA

Om du
skadar dig

Försäkringen gäller från första
anställningsdagen och kan betala ersättning
vid arbetsskada. Med arbetsskada menas
olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till
eller från arbetet och arbetssjukdom.
Olycksfall på väg till eller från arbetet kallas
också färdolycksfall. Vid färdolycksfall där ett
försäkringspliktigt fordon är inblandat gäller
inte den här försäkringen.Vid olycksfall

i arbetet och arbetssjukdom kan du få
ersättning för inkomstförlust, kostnader och
sveda och värk. Särskilda ersättningsregler
gäller för färdolycksfall.Om arbetsskadan har
orsakat invaliditet kan ersättning betalas för
lyte och men. Vid dödsfall som beror på en
arbetsskada kan begravningskostnader och
förlust av underhåll ersättas.

UTLANDSTJÄNSTGÖRING
Om du blir utsänd av din arbetsgivare
för utlandstjänstgöring fortsätter
försäkringsskyddet att gälla enligt särskilda
bestämmelser. Förutsättningen är att du
innan utlandstjänstgöringen omfattades av
svensk socialförsäkring.

UNDANTAG FÖR FÖRETAGARE
Företagare och make/maka/registrerad
partner eller i vissa fall sambo omfattas
av TFA, men de omfattas inte av de övriga
försäkringarna som gäller för de anställda
i företaget. Även ägare och styrelseledamot

Mer info

samt make/maka/registrerad partner eller i
vissa fall sambo omfattas av TFA.
Som företagare räknas:
• samtliga ägare i företag som inte är juridisk person, till exempel enskild firma.
• samtliga delägare i handelsbolag.
• komplementären i kommanditbolag.
• aktieägare i aktiebolag med aktieinnehav
om minst en tredjedel av bolagets aktier.
I aktieinnehavet räknas egna aktier och
aktier som ägs av make/maka/registrerad
partner, förälder eller barn till aktieägare.

På www.afaforsakring.se finns mer information om
våra försäkringar. Har du frågor är du välkommen att
ringa vårt kundcenter på 0771-88 00 99 vardagar 8-17.
Det här är en kortfattad översikt. Fullständig
information finns i försäkringsvillkoren på
www.afaforsakring.se.
Tänk på att du kan ha fler försäkringar
i andra försäkringsbolag. Kolla upp ditt
försäkringsskydd!

ANMÄLAN
Arbetsskada anmäler du
enkelt på vår webbplats
www.afaforsakring.se

Försäkringsgivare
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
= AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag
(org nr 516401-8615)
Adress: AFA Försäkring, 106 27 Stockholm
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Också bra
att veta

