Företagares egen försäkring
Kompletterar ditt försäkringsskydd.

Genom att teckna Företagares egen försäkring kompletterar du ditt försäkringsskydd.
Försäkringen kan också tecknas av företagares make, maka eller registrerad partner
som är verksam i företaget.

Sjukförsäkring –
kompletterar sjukpenningen
Som företagare kan du teckna
Företagares egen Avtalsgruppsjuk
försäkring, AGS/EF. Försäkringen
kompletterar den ersättning du får
från Försäkringskassan när du är
sjuk.
Under tid med sjukpenning och
rehabiliteringspenning kan AGS/
EF lämna dagsersättning. Dags
ersättning lämnas under dagarna
15–360 i sjukperioden. När Försäk
ringskassan betalar sjukpenning
med 80 procent lämnas dagsersätt
ning med 12,5 procent av utbetald
sjukpenning. När Försäkringskassan
betalar sjukpenning med 75 procent
lämnas dagsersättning med 13,3
procent av utbetald sjukpenning.
Blir du långvarigt sjuk och får sjuk
ersättning eller aktivitetsersättning
från Försäkringskassan kan må
nadsersättning lämnas från AGS/
EF. Månadsersättningens storlek
bestäms av den sjukpenning
grundande inkomst du anmält till
Försäkringskassan när du blev sjuk.
Ersättning lämnas längst till och
med månaden innan du fyller 65 år.
Försäkringsskydd börjar gälla när du
varit verksam i företaget i 90 dagar
efter försäkringens ikraftträdande.
Förutsättningen är att du har en
sjukpenninggrundande inkomst fast
ställd av Försäkringskassan och varit
arbetsför till minst 25 procent sedan
minst en vecka.

Livförsäkring – säkerhet för
din familj om du avlider
Du kan också teckna en livförsäk
ring, Företagares egen Tjänste
grupplivförsäkring, TGL/EF. Den ger
ersättning till efterlevande make,
maka, registrerad partner, sambo el
ler barn. Om du avlider och är under
55 år kan upp till 273 000 kronor
(år 2018) betalas ut i så kallat grund
belopp. Från 55 års ålder minskar
normalt beloppet.
Barn under 21 år får ett särskilt
belopp, barnbelopp, på upp till
91 000 kronor.
I försäkringen ingår också begrav
ningshjälp med 22 750 kronor.
Försäkringen gäller normalt tills du
fyller 65 år. Du behöver inte genom
gå någon hälsoprövning för att
teckna försäkring. Enda kravet är att
du ska ha varit frisk och arbetsför
i sammanlagt två månader under
en tremånadersperiod efter det att
försäkringen börjat gälla, om inte
dödsfallet beror på olycksfall.

Pensionsförsäkring –
tryggar din egen ålderdom
Avtalspension SAF-LO gäller för dig
som fyllt 25 år. Pensionen betalas
normalt ut från 65 års ålder. Du
väljer själv försäkringsbolag och
sparform. Premien är 4,5 procent
av årslönen upp till 7,5 inkomstbas
belopp och på årslönen därutöver är
premien 30 procent.

I pensionsförsäkringen ingår en
Premiebefrielseförsäkring. Det
innebär att om du får sjukpenning,
sjukersättning, aktivitetsersättning,
arbetsskadelivränta, graviditets
penning eller föräldrapenning
behöver du inte betala pensions
premien till Avtalspension SAF-LO,
det görs av försäkringen.
Som tillägg i pensionsförsäkringen
finns möjlighet att teckna åter
betalningsskydd och/eller familje
skydd. Det ger din familj ett extra
skydd om du skulle avlida.
Premien för familjeskydd tas av den
premie som betalas för avtalspen
sionen och sänker därmed din egen
pension.

Arbetsskadeförsäkring –
trygghet på jobbet
Trygghetsförsäkring vid arbets
skada, TFA, gäller vid arbetsskada
som orsakats av olycksfall i arbetet,
olycksfall på väg till eller från arbetet
och vid arbetssjukdom.
Från försäkringen kan ersättning
lämnas för viss inkomstförlust,
merkostnader och sveda och värk.
Ersättning kan också betalas när
skadan ger bestående besvär.
Vid dödsfall till följd av arbets
skada kan ersättning lämnas för
begravningskostnader, förlust av
underhåll och psykiskt lidande hos
anhörig.

Du behöver inte teckna arbets
skadeförsäkringen TFA separat. Den
ingår för dig som företagare så fort
du har ett försäkringsavtal för dina
anställda eller har tecknat ett så
kallat grundavtal.
Förutsättning för att teckna
Företagares egen försäkring
Om du vill teckna Företagares egen
försäkring behöver ditt företag
först ha ett grundavtal hos Fora.
Om du inte har några anställda
kostar grundavtalet 200 kr/år. Som
egenföretagare omfattas du genom
grundavtalet av Trygghetsförsäkring
vid arbetsskada (TFA). Om du har
anställd personal eller senare anstäl
ler personal omfattas de av hela
försäkringspaketet i grundavtalet,
det vill säga AFA-försäkringarna och
Avtalspension SAF-LO.

Vill du veta mer eller teckna
försäkring
För att teckna försäkring eller om du
har allmänna frågor om försäkring
arna, premier med mera kontaktar
du Fora. Telefon 08-787 40 10.
www.fora.se
Mer information om AFA-försäkring
arna finns på www.afaforsakring.se.
Försäkringsvillkor
Försäkringsvillkor kan beställas hos
AFA Försäkring på 0771-88 00 99
eller Fora på 08-787 40 10.

Försäkringsgivare
AFA Livförsäkringsaktiebolag är
försäkringsgivare för TGL/EF och
familjeskyddet.
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag är
försäkringsgivare för AGS/EF och
Premiebefrielseförsäkringen.
AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag
är försäkringsgivare för TFA.
För Avtalspension SAF-LO och åter
betalningsskydd är det försäkrings
bolag du själv valt din försäkrings
givare.

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 4,7 miljoner människor i privat näringsliv,
kommuner och regioner.
AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cirka 195 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.
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AFA Försäkring har cirka 660 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

