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Trygghetsförsäkring
vid arbetsskada för förtroendevalda
Sveriges kommuner och regioner, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
samt Svenska Kommunalarbetareförbundet och Lärarnas Samverkansråd, OFR:s förbundsområden Allmän
kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer,
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, har genom kollektivavtal kommit
överens om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL). Försäkringen kompletterar den lagstadgade arbets
skadeförsäkringen. Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag är försäkringsgivare för TFA-KL.
Ovan nämnda huvudorganisationer på det kommunala avtalsområdet har dessutom kommit överens om att
TFA-KL enligt särskilda försäkringsvillkor även ska gälla för förtroendevalda hos kommuner, landsting, regioner,
Svenska kyrkan med flera som tecknat försäkringsavtal om TFA-KL.
Med förtroendevald avses person som utses att fullgöra förtroendeuppdrag för huvudmannens räkning till
exempel kommunalråd, ledamot eller suppleant i förvaltningsutskott, personalnämnd, kyrkofullmäktige eller
dylikt (se 4 kap. 1 § Kommunallagen).

När gäller TFA-KL?
Försäkringen gäller för:
•

Olycksfall som inträffar i den förtroendevaldes
verksamhet för huvudmannen.

•

Färdolycksfall, det vill säga, olycksfall som inträffar
under färd till och från sådan verksamhet – under för
utsättning att skadan inte omfattas av trafikskadelagen.

•

Arbetssjukdom som uppkommer på grund av den
förtroendevaldes verksamhet för huvudmannen.

Hur gäller TFA-KL?
Vid olycksfall i verksamheten som förtroendevald kan
ersättning lämnas för merkostnader på grund av arbets
skadan om den lett till arbetsoförmåga. Kostnaderna ska
vara nödvändiga och skäliga och inte ersättas av någon
annan. Ersättning kan även lämnas för inkomstförlust samt
för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda
och värk). Särskilda regler gäller för färdolycksfall och
arbetssjukdom.
När olycksfallet eller arbetssjukdomen har orsakat invalidi
tet kan ersättning lämnas för fysiskt och psykiskt lidande
av bestående art (lyte och men). Bestående inkomstförlust
till följd av skadan kan ersättas om årsinkomsten överstiger
7,5 prisbasbelopp, det vill säga, taket för arbetsskadeliv
ränta från Försäkringskassan. Då kan TFA-KL ersätta den
del av inkomstförlusten som ligger över 7,5 prisbasbelopp.
Vid dödsfall som beror på olycksfall eller arbetssjukdom
kan ersättning lämnas för begravningskostnader och för
lust av underhåll.

För förtroendevald gäller nedanstående
särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL.

§1
Försäkringsavtal avseende TFA-KL omfattar även förtroen
devalda hos den arbetsgivare som slutit försäkringsavtalet.
För den förtroendevalde gäller dessa särskilda försäkrings
villkor.

§2
Med förtroendevald avses person som utsetts att fullgöra
förtroendeuppdrag för kommunal huvudmans räkning för
vilket uppdrag ersättningen inte utges av annan än den
kommunala huvudmannen.
Med kommunal huvudman avses kommun, kommunalför
bund, landsting, region eller trossamfundet Svenska kyrkan
samt kommunförbund. Med kommunal huvudman avses
vidare bolag, stiftelse eller dylikt som tecknat försäkrings
avtal om TFA-KL och varöver huvudman, som anges i
föregående mening, har ett avgörande inflytande.

§3
För förtroendevald gäller de gemensamma försäkringsvill
koren för AGS-KL, TFA-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen
samt försäkringsvillkoren för TFA-KL med nedan angivna
undantag.

§4
Försäkringen gäller endast om olycksfallet eller arbetssjuk
domen uppkommer i samband med den förtroendevaldes
verksamhet i sådant uppdrag som anges i § 2 ovan.

§5
Vid ersättning för inkomstförlust tas inte hänsyn till in
komst som per år överstiger summan av 30 prisbasbelopp.

§6
Skadeanmälan ska bestyrkas av den försäkringsavtals
slutande huvudmannen.

Anmälan och information
Arbetsskada anmäler du enklast på www.afaforsakring.se.
På vår webbplats finns mer information om våra försäk
ringar. Har du frågor kan du ringa vårt kundcenter,
0771-88 00 99.

Upplysningar
Här finns information om vart man vänder sig med sina frågor om Afa-försäkringarna.
Allmän information och frågor om Afa-försäkringarna,
försäkringsavtal, premiebetalning m m.

Specifik information och frågor om aktuella AGS-KLoch TFA-KL-fall samt om Avgiftsbefrielseförsäkringen

Fora AB
101 56 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 44

Afa Försäkring
106 27 STOCKHOLM
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18

Kundservice 08-787 40 10
www.fora.se

Kundcenter 0771-88 00 99
www.afaforsakring.se

Villkor kan laddas ner eller skrivas ut på Afa Försäkrings och Foras webbplatser.
Anmälan om inträffade skadefall görs enklast på Afa Försäkrings E-tjänst.
Det går även att anmäla på blanketter som finns på Afa Försäkrings webbplats.
Villkor och blanketter kan även beställas från Afa Försäkrings kundcenter 0771-88 00 99.

Information om Afa Försäkrings behandling av personuppgifter
Vi vill att den som lämnar personuppgifter till oss ska känna sig trygg
med hur vi behandlar dem. Vi vidtar därför tekniska och organisa
toriska åtgärder för att skydda personuppgifter och för att säkerställa
att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna regler för hantering av person
uppgifter.
I vår verksamhet samlar vi in och behandlar personuppgifter bland
annat för att skadereglera, beräkna försäkringsrisker, ta fram statistik,
bidra till forskningsprojekt, förebygga framtida skador och för att
uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler.

Personuppgifter sparas endast under den tid som är nödvändig för
de ändamål som de behandlas för och uppgifterna tas sedan bort eller
avidentifieras så att de inte längre går att använda för att identifiera
en enskild person.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur
enskildas rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan utövas, t.ex.
att begära ett registerutdrag, finns på www.afaforsakring.se.

Information om behandling av personuppgifter hos Fora AB

Fora AB (nedan benämnd Fora) administrerar försäkringsavtal för
de kollektivavtalade försäkringarna AGS-KL, TFA-KL och Avgifts
befrielseförsäkring.
För Foras försäkringsadministration och fullgörelse av ingångna
avtal behandlar Fora personuppgifter som rör de försäkrade. Fora
är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som företagskunder
lämnar till Fora om sina anställda. Aktuella personuppgifter som

behandlas är desamma som den försäkrade själv har lämnat till arbets
givaren och som denne enligt avtal med Fora överfört för avtalets
fullgörande eller uppgifter som den försäkrade har lämnat direkt till
Fora i samma syfte. Utlämnande och bevarande av personuppgifter
sker enligt skyldighet i författning (t ex lag, myndighetsbeslut), til�
lämplig dataskyddslagstiftning och enligt avtal med försäkringsgivare
och i förekommande fall med uppdragsgivare.
Försäkrad har rätt att få ta del av de personuppgifter Fora behandlar
om denne. För rättelse av felaktiga, ofullständiga personuppgifter
eller mer information om hur personuppgifter hanteras kan kontakt
tas med Fora eller i förekommande fall med arbetsgivaren eller
försäkringsgivaren. Mer information om hur Fora hanterar person
uppgifter finns på www.fora.se.
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Dataskyddslagstiftningen syftar till att skydda privatpersoner mot att
deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.
En viktig del i integritetsskyddet är att den vars personuppgifter be
handlas informeras om behandlingen och de rättigheter som tillkom
mer den vars personuppgifter behandlas.

