Om du blir sjuk
För anställda i kommun, landsting, region,
svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

FÖRSÄKRING

Utgiven i maj 2017

Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige
omfattas av kollektivavtalade försäkringar.
Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.
Det betyder att du kan ha rätt till extra
ersättning som du kanske inte känner till.

Bra att veta
Det här är en allmän och kortfattad information om försäkring
vid sjukdom. Mer information och försäkringsvillkor hittar du på
afaforsakring.se.
Kollektivavtalade försäkringar är kopplade till din anställning.
Försäkringarna gäller även om du inte är med i facket.
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Försäkring vid sjukdom
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller om du blir sjuk. Den kompletterar ersättning
som du får från Försäkringskassan.
För att försäkringen ska gälla måste du ha varit anställd i minst
90 dagar. Du behöver också ha en sjukpenninggrundande inkomst
som Försäkringskassan har fastställt, och ha arbetsförmåga till minst
25 procent sedan minst en vecka.
Du kan få ersättning från försäkringen som längst till och med
månaden innan du fyller 65 år.
Om din anställning upphör eller om du är frånvarande en längre tid,
till exempel tjänstledig, kan försäkringen fortsätta att gälla. Det kallas
efterskydd, och gäller som längst i 720 dagar.
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Vilken ersättning kan du få?
I normala fall betalar arbetsgivaren sjuklön i 90 dagar. Det innebär
att du kan få ersättning från oss från och med sjukdag 91. Om arbetsgivaren betalar sjuklön kortare tid kan du få ersättning från oss när
sjuklönen har upphört, men tidigast från och med sjukdag 15.
Dagsersättning
Om du har sjukpenning eller rehabiliteringspenning från Försäkringskassan kan du få dagsersättning från oss. Den kan betalas ut från och
med sjukdag 91, och som längst till och med sjukdag 360. I vissa fall
betalas dagsersättning från och med sjukdag 15, och som längst till och
med sjukdag 360.
När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar
vi dagsersättning med cirka 12 procent av den sjukpenning du får.
Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi cirka
13 procent av sjukpenningen.
Månadsersättning
Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du få månadsersättning från oss. Ersättningen baseras på
den sjukpenninggrundande inkomst du hade när du blev sjuk.
På vår webbplats afaforsakring.se finns tabeller som visar de olika
beloppen vid månadsersättning. Där finns också information om vilka
dagar vi betalar ut dagsersättning/månadsersättning.
Vi drar vanligtvis av 30 procent i skatt innan du får ersättningen.
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Anmälan
Sjukdom anmäler du via vår e-tjänst på afaforsakring.se.
¨¨
Du kan följa ditt ärende på Mina sidor.
¨¨
Om du är sjukskriven 91 dagar eller mer ska du anmäla det till
¨¨

oss. Du får sjuklön från arbetsgivaren i 90 dagar och under den
tiden betalar vi ingen ersättning.

Om arbetsgivaren betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar ska
¨¨
du göra en anmälan till oss när sjuklönen har upphört, men
tidigast från och med sjukdag 15. Fråga din arbetsgivare om
du är osäker på hur lång period du har sjuklön.

Har du frågor?
Välkommen att ringa vårt kundcenter på tel 0771-88 00 99 vardagar
8-17. Du kan också kontakta oss på Facebook om du har allmänna
frågor.

Också bra att veta
Försäkringen gäller inte ersättning för läkarvård,
mediciner med mera.

!

Om du har ett ärende hos oss och inte är nöjd med handläggningen eller
det beslut vi har fattat ska du i första hand kontakta den som handlagt ditt
ärende. Missförstånd och oklarheter kan oftast lösas.
Om du har synpunkter och förslag som kan göra vår verksamhet bättre för
dig som kund kan du kontakta klagomålsansvarig. Tel 08-696 35 70 eller
e-post klagomalsansvarig@afaforsakring.se.
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Till din tjänstepension
När du arbetar är det din arbetsgivare som betalar in
avgift till din tjänstepension. Om du får sjukersättning
eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan
betalar vår avgiftsbefrielseförsäkring avgiften till din
tjänstepension istället för arbetsgivaren.
Om du skickar in ett beslut till oss om sjukersättning
eller aktivitetsersättning gör vi en koll om du har rätt
till inbetalning av pensionsavgiften. Du behöver alltså
inte anmäla det, vi gör det automatiskt.
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Uppsägning på
grund av arbetsbrist

Dödsfall

Föräldraledig

Arbetsskada

Sjukdom

(Omställningsavtal
KOM-KL)

(AGB)
Trygghetsfonden TSL
(Omställningsstöd)

AFA Försäkring

(TGL)

Omställningsfonden

(TGL-KL)

AFA Försäkring

(FPT)

AFA Försäkring

KPA Liv

Arbetsgivaren

(TFA)

AFA Försäkring

AFA Försäkring

(TFA-KL)

AFA Försäkring
(AGS)

Privatanställd
arbetare

AFA Försäkring

(AGS-KL)

Anställd i
kommun eller
landsting

Anställning

Försäkringar i arbetslivet
Hit kan du vända dig

Händelse
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(Omställnings-avtal)

Trygghetsrådet

(TGL)

Alecta

Arbetsgivaren

(TFA)

AFA Försäkring

(ITP)

Alecta

Privatanställd
tjänsteman

(AGB)
Trygghetsfonden TSL
(Omställningsstöd)

AFA Försäkring

(AGL)

Folksam

(FPT)

AFA Försäkring

(TFA)

AFA Försäkring

(AGS)

AFA Försäkring

Kooperativt
anställd
arbetare

Folksam

(Omställnings-avtal)

(TGL)

Folksam

Arbetsgivaren

(TFA)

AFA Försäkring

(KTP)

Folksam

Kooperativt
anställd
tjänsteman

(Omställningsavtal)

Trygghetsstiftelsen

(TGL)

Statens tjänstepensionsverk

Arbetsgivaren

(PSA)

AFA Försäkring

(PA16)

Statens tjänstepensionsverk

Statligt
anställd

Det här är en översikt av kollektivavtalade försäkringar uppdelade på olika
avtalsområden. Tabellen hjälper dig att se vart du ska vända dig vid frågor
om händelserna vi beskriver här.

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
4,5 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner,
landsting och regioner.
AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cirka
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.

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor
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AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och
ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

