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Förkortningar i texten
AFA Försäkring
= Gemensam organisation för AFA
		 Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring
		 och AFA Trygghetsförsäkring
AFA Sjukförsäkring = AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
AGS

= Avtalsgruppsjukförsäkring

AGS-KL
=
		
		
		

Avtalsgruppsjukförsäkring för 		
anställda hos kommuner, landsting,
regioner, trossamfundet Svenska
kyrkan m.fl.

AGS-KL/EF
= Företagares egen
		avtalsgruppsjukförsäkring
Avgiftsbefrielse= Företagares egen avgiftsbefrielseförsäkring för 		 försäkring för KAP-KL och AKAP-KL
KAP-KL och
AKAP-KL/EF		

TFA-KL
=
		
		
		

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
för anställda hos kommuner,
landsting, regioner, trossamfundet
Svenska kyrkan m.fl.

TGL-KL
= Tjänstegrupplivförsäkring för
		 arbetstagare hos kommuner och
		 landsting m.fl.
KAP-KL

= KollektivAvtalad Pension

AKAP-KL
= Avgiftsbestämd
		 KollektivAvtalad Pension
SFB

= Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SFBP
= Lagen (2010:111) om införande av
		socialförsäkringsbalken
SjLL

= Sjuklönelagen

Försäkringsvillkor för företagares
egen Avgiftsbefrielseförsäkring för
KAP-KL och AKAP-KL
Dessa försäkringsvillkor avseende företagares egen Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL gäller
från och med den 1 januari 2017.
Försäkringsgivare är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (org.nr. 502033-0642).
Bestämmelserna i föreliggande försäkringsvillkor har fastställts i enlighet med överenskommelse träffad mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan samt Svenska Kommunal
arbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare
jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och
till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra sidan.

Företagares egen Avgiftsbefrielseförsäkring
för KAP-KL och AKAP-KL

§1
Försäkringsavtal avseende företagares egen Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL, benämnd Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL/EF, kan tecknas
av företagare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och
som själv är verksam i denna under förutsättning
•

•

att företaget har tecknat och vidmakthåller kollektivavtal om pensionsavtalet KAP-KL och/eller AKAP-KL,
grupplivförsäkringen TGL-KL samt försäkringsavtal om
AFA-försäkringarna AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL för anställda och
att företagaren omfattas av pensionsavtalet KAP-KL
och/eller AKAP-KL och har tecknat och vidmakthåller
försäkringsavtal om AGS-KL/EF.

För försäkringsvillkoren gäller svensk rätt.
Anmärkning:
Övergångsbestämmelse med anledning av införande av
Socialförsäkringsbalken (2010:110).
Om det i försäkringsvillkor, beslut eller annat besked från
AFA Försäkring förekommer hänvisning till en författning
eller en bestämmelse i författning som har ersatts av SFB

eller bestämmelse i SFB med motsvarande innebörd, ska
hänvisningen fortsätta att gälla som om den istället skett
till SFB eller bestämmelsen.

§2
Den som tecknat Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och
AKAP-KL/EF är försäkringstagare. Försäkringsgivare är AFA
Sjukförsäkringsaktiebolag (org.nr. 502033-0642). Försäkringsavtal tecknas genom Fora AB (nedan kallat Fora) som
företräder försäkringsgivaren.

§3
Bestämmelserna i dessa försäkringsvillkor följer motsvarande bestämmelser i det kollektivavtal om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL som gäller för anställda
och som träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting
och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan samt Svenska
Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden
Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt
Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer,
Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och
till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den
andra sidan. Ändrar parterna bestämmelserna i kollektivavtalet ska dessa bestämmelser anses ändrade på motsvarande sätt.

§4
Som företagare betraktas
•

i företag som inte är juridisk person samtliga ägare,

•

i handelsbolag samtliga delägare,

•

i kommanditbolag komplementär,

•

i aktiebolag, aktieägare vars aktieinnehav för sig
eller sammanräknat med aktier som ägs av make eller
registrerad partner, förälder eller barn till aktieägaren,
uppgår till minst en tredjedel av aktierna i bolaget.

Parterna kan medge att även annan ägare får betraktas
som företagare.
Företagare och make eller registrerad partner till denne
omfattas inte av försäkringsavtal om Avgiftsbefrielse
försäkring för KAP-KL och AKAP-KL för anställda.

§5
Företagares make eller registrerad partner, som är verksam
i företaget, kan också teckna Avgiftsbefrielseförsäkring för
KAP-KL och AKAP-KL/EF.

Försäkringsavtal

§6
Försäkringsavtal har slutits i och med att försäkringsbekräftelse har avsänts. Försäkringsavtalet gäller från och med
den dag ansökan om försäkring mottagits och försäkring
med stöd av denna efter prövning kan beviljas, förutsatt
att det inte av ansökan eller på annat sätt framgår att
försäkringsavtalet skall träda i kraft senare.
I försäkringsbekräftelsen anges den dag från och med
vilken försäkringsavtalet gäller.

§7
Fora äger rätt att säga upp försäkringsavtalet med försäkringstagaren om denne ej längre är företagare eller
förutsättningarna för försäkringsavtalet i övrigt inte gäller.
Det åligger försäkringstagaren att meddela sådana förändringar som berör förutsättningarna för försäkringsavtalets
fortsatta giltighet.

§8
Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla tidigast vid utgången av månaden närmast efter den månad försäkrings-

tagaren eller Fora sagt upp avtalet. Fora har rätt att säga
upp försäkringsavtalet om försäkringstagaren inte betalat
förfallna premier, räntor eller avgifter för Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL och AKAP-KL/EF eller för försäkringsavtal avseende AFA-försäkringarna AGS-KL, TFA-KL
och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL för
anställda.

Premier

§9
Premien för Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och
AKAP-KL/EF fastställs av AFA Sjukförsäkring för varje
kalenderår till ett krontal i proportion till företagarens
inkomst. Premien bestäms i relation till premien för Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL för anställda
enligt normer som fastställts av AFA Sjukförsäkring. Vid
särskilda omständigheter kan beslutas om ändring av
premien under året. För försäkringsavtal gäller en minsta
årspremie bestämd i kronor.

Nämnd

§10
En rådgivande nämnd – Rådgivandenämnden – ska finnas
med uppgift att lämna råd, anvisningar och utlåtanden
avseende tolkning och tillämpning av försäkringen på
begäran av part, part i försäkringsavtal eller företagare,
dock ej avseende § 4 andra stycket. Beslut i nämnden ska
vara enhälligt.
Rådgivandenämnden består av sex ledamöter. Till nämnden utser Sveriges Kommuner och Landsting tre leda
möter, Svenska Kommunalarbetareförbundet en ledamot
och övriga arbetstagarparter i överenskommelse om
Försäkringsvillkor för Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
och AKAP-KL gemensamt två ledamöter. För varje ledamot
ska en ersättare utses i samma ordning.

Tvist – Skiljenämnd

§11
Tvist om tolkning eller tillämpning av försäkringen kan
av part i tvisten hänskjutas till Skiljenämnd för Avgifts
befrielseförsäkringen för slutligt avgörande. Skiljenämnden
beslutar om part som begär det ska få tillfälle att föra sin
talan muntligt. Före avgörandet i skiljenämnden ska tvistefrågan ha behandlats i Rådgivandenämnden.

Skiljenämnden består av sju ledamöter, varav en ledamot
också är ordförande. Sex ledamöter och ersättare för dessa
utses i samma ordning som gäller för Rådgivandenämnden
enligt § 10. Ordföranden och ersättare för honom eller
henne utses gemensamt av de organisationer som utsett
de övriga ledamöterna.
De centrala parterna i KAP-KL och AKAP-KL för anställda
i kommuner och landsting m.fl. svarar var och en för sina
kostnader som följer av skiljenämndsförfarandet. Kostnaden för ordförandens medverkan delas lika mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

Force majeure

§12
Om dröjsmål med utredning rörande försäkringsfall eller
med utbetalning uppstår genom myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande
händelse är varken Fora eller AFA Sjukförsäkring ansvarig
för förlust som härigenom kan uppkomma för den som
äger rätt till ersättning.

Pensionsavgift från försäkringen

§13
Mom. 1
Försäkringen betalar pensionsavgiften för företagare, som
omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL och som har tecknat
Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL och AKAP-KL/EF.
Pensionsavgiften betalas för den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL eller AKAP-KL vid arbetsoförmåga
på grund av sjukdom eller olycksfall under den tid då han
eller hon får månadsersättning från AGS-KL/EF eller under
tid med arbetsskadelivränta.

Anmärkning:
Om försäkringen upphör att gälla under sjukpenningtid
eller företagaren insjuknar under efterskyddstid enligt § 17
kan – efter beslut i Rådgivandenämnden – pensionsavgift
betalas under tid med sjukpenning även för en långtidssjuk företagare som inte får rätt till månadsersättning
från AGS-KL/EF. Med sådant fall avses sjukpenningtid som
överstiger ett år och då företagaren på grund av ålder,
medicinska skäl eller annat särskilt skäl inte får rätt till
sjukersättning.
Mom. 3
Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod har avslutats ska bestämmelserna i dessa
försäkringsvillkor tillämpas som om den senare sjukperioden är en fortsättning på den tidigare sjukperioden.
Mom. 4
Om en sjukperiod börjar i direkt anslutning till avslutad
arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen ska den
senare sjukperioden ses som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Detta gäller även om det efter avslutad
arbetslivsintroduktion finns ett fortsatt behov av kartläggande, vägledande och rehabiliterande insatser, dock
längst under 12 månader.
Mom. 5
Pensionsavgiften från försäkringen betalas proportionellt
till graden av arbetsoförmågan.
Mom. 6
Försäkringen betalar inte pensionsavgift för samma tid
som arbetsgivaren tidigare betalat pensionsavgiften.

Tid med pensionsavgift

§14
a) Gäller för AKAP-KL

Anmärkning:
Försäkringen betalar pensionsavgiften enligt ovan även för
en företagare som inte får månadsersättning på grund av
att han eller hon inte uppfyller kvalifikationstiden enligt
AGS-KL/EF.

Försäkringen för AKAP-KL betalar pensionsavgift under tid
med månadsersättning från AGS-KL eller arbetsskadelivränta till och med kalendermånaden innan arbetstagaren
fyller 65 år.

Mom. 2
Om försäkringen upphör att gälla under sjukpenningtid
eller om han eller hon insjuknar under efterskyddstid enligt
§ 17, betalar försäkringen pensionsavgiften enligt mom. 1
även under sjukpenningtid för tid efter det att försäkringen
upphört att gälla, förutsatt att sjukfallet är sammanhängande och leder till månadsersättning enligt AGS-KL/EF.

b) Gäller för KAP-KL

Försäkringen för KAP-KL betalar pensionsavgift enligt
dessa villkor från och med kalendermånaden efter den då
arbetstagaren fyller 21 år till och med kalendermånaden
innan arbetstagaren fyller 65 år, dock längst till och med
kalendermånaden innan ålderspensionen enligt KAP-KL
börjar betalas ut.

Försäkringsskydd

av Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL
eller Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAPKL/EF,

§15
Försäkringsskyddet inträder när försäkringen börjar gälla
om företagaren är arbetsför till minst 25 procent.
Om företagarens arbetsförmåga är nedsatt när försäkringen börjar gälla och nedsättningen oavbrutet består,
omfattar försäkringsskyddet endast en senare ytterligare
nedsättning av arbetsförmågan om minst 25 procent av
hel arbetsförmåga.

Försäkringsgrundande tid

§16
Försäkringsskyddet gäller så länge försäkringen är
gällande (försäkringsgrundande tid). Mer än sex månaders
frånvaro från verksamheten i följd räknas som försäkringsgrundande tid endast om frånvaron beror på
•

sjukdom, med rätt till sjuklön enligt lag eller avtal, sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, smittbärarpenning,
sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt SFB,

•

hel ledighet med lön eller motsvarande ersättning, eller

•

hel ledighet enligt föräldraledighetslagen.

Efterskydd

§17
Mom. 1
Efterskydd gäller i 90 kalenderdagar. Efterskydd innebär att
försäkringsskyddet fortsätter att gälla efter det att försäkringsgrundande tid upphört, förutsatt att företagaren har
en sjukpenninggrundande inkomst enligt SFB.
Om företagaren insjuknar under efterskyddstid ska dagar
med sjuklön enligt SjLL, sjukpenning, smittbärarpenning,
arbetsskadesjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt SFB, inte förbruka efterskyddsdagar.
Anmärkning:
Med sjukersättning enligt SFB jämställs tidsbegränsad
sjukersättning och aktivitetsersättning enligt SFBP.
Mom. 2
Efterskyddet upphör om företagaren
•

inte längre har en sjukpenninggrundande inkomst
enligt SFB,

•

har varit anställd hos arbetsgivare eller verksam i
företag i sammanlagt 180 dagar och där inte omfattats

•

får rätt till i huvudsak motsvarande förmåner på annat
sätt.

Ersättningsbar arbetsoförmåga

§18
Försäkringen betalar pensionsavgift enligt § 13 för en
företagare som är arbetsoförmögen till minst 25 procent
på grund av sjukdom eller olycksfall.
Om företagarens arbetsförmåga är nedsatt när försäkringen börjar gälla och nedsättningen oavbrutet består, betalar
försäkringen pensionsavgift endast för en senare ytterligare nedsättning av arbetsförmågan om minst 25 procent.
Om den sjukpenninggrundande inkomsten enligt SFB fastställts med hänsyn till tidigare beviljad sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt SFB betalas dock hel pensions
avgift vid hel arbetsoförmåga.

Avgiftsunderlag

§19
Mom. 1
Avgiftsunderlaget för försäkringen är företagarens
sjukpenninggrundande inkomst enligt SFB som förvärvats i anställning eller egen verksamhet som omfattas av
Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL och AKAP-KL/EF
och som ligger till grund för sjukpenningens storlek vid
insjuknandetillfället. Även sådan inkomst som överstiger
7,5 prisbasbelopp räknas med i avgiftsunderlaget. Avgiftsunderlaget begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Avgiftsunderlaget vid insjuknandetillfället räknas om med
den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.
Mom. 2
Avgiftsunderlaget vid arbetsskadelivränta utan samtidig
rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt SFB är
företagarens inkomst i anställning eller egen verksamhet
som omfattas av Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL
och AKAP-KL/EF och som ligger till grund för hans eller
hennes arbetsskadelivränta. Även inkomst som överstiger
7,5 prisbasbelopp räknas med i avgiftsunderlaget. Avgiftsunderlaget begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Avgiftsunderlaget vid den tidpunkt då arbetsskadelivräntan
börjar betalas räknas om med den årliga förändringen av
inkomstbasbeloppet.

Pensionsavgifter

§20
a) Gäller för AKAP-KL

Pensionsavgiften för Avgiftsbefrielseförsäkring för
pensionsavtalet AKAP-KL beräknas i procent på före
tagarens avgiftsunderlag enligt § 19 ovan.
Pensionsavgiften är
•

4,5 procent på avgiftsunderlaget upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp och

•

30 procent på de delar av avgiftsunderlaget som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

pensionsavgiften betalas till en traditionell tjänstepensionsförsäkring hos KPA Pensionsförsäkring AB (publ.) i enlighet
med § 14 KAP-KL.

Samordning

§22
Får företagaren rätt till i huvudsak motsvarande förmån
på annat sätt upphör betalning av pensionsavgift från
försäkringen i motsvarande grad.

Omprövning

b) Gäller för KAP-KL

§23

Pensionsavgiften för Avgiftsbefrielseförsäkringen för
pensionsavtalet KAP-KL beräknas – från och med kalendermånaden efter den då han eller hon fyller 21 år – i procent
på företagarens avgiftsunderlag enligt § 19 ovan. Procentsatsen är 4,5 från och med år 2010.

Framkommer omständigheter som om de tidigare varit
kända skulle ha påverkat rätten till eller omfattningen av
betalning av pensionsavgift från försäkringen, under tid
försäkringen betalar pensionsavgift, får försäkringsbolaget
besluta om ändring av sådan betalning.

Betalning av pensionsavgift

§21
a) Gäller för AKAP-KL

Pensionsavgiften för ett kalenderår, uppräknat med
förändringen av prisbasbeloppet, ska betalas från försäkringen senast den 31 mars följande år till den traditionella
tjänstepensionsförsäkring eller den tjänstepensionsförsäkring i form av fondförsäkring som företagaren har valt
enligt AKAP-KL.
Saknar försäkringsbolaget uppgift om sådant val ska
pensionsavgiften betalas till en traditionell tjänstepensionsförsäkring hos KPA Pensionsförsäkring AB (publ.) i enlighet
med § 5 AKAP-KL.
b) Gäller för KAP-KL

Pensionsavgiften för ett kalenderår ska betalas från försäkringen senast den 31 mars följande år till den traditionella
tjänstepensionsförsäkring eller den tjänstepensionsförsäkring i form av fondförsäkring som företagaren har valt
enligt KAP-KL.
Saknar försäkringsbolaget uppgift om sådant val ska

Anmälan

§24
Företagaren ska anmäla försäkringsfall på av AFA Sjukförsäkring anvisat sätt och lämna de uppgifter som behövs
för bedömning av rätten till och beräkning av försäkringen.

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 kundwebb.
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
Personuppgiftslagen avser att skydda individernas integritet när deras personuppgifter behandlas. AFA Försäkring
vill därför informera om hur vi behandlar personuppgifter.
De uppgifter som registreras används för skadereglering samt utgör underlag för beräkning av försäkringsrisker,
statistik, förebyggande av framtida skador samt forskning. Samtliga uppgifter hos AFA Försäkring behandlas med
sekretess. Till myndighet utlämnas uppgifter enbart om en sådan begäran har stöd i lag.
Endast om forskningsprojekt har tillstånd av forskningsetisk kommitté lämnas uppgifter ut till forskare. Det som
lämnas ut är namn, adress, personnummer och i förekommande fall diagnos eller skadeart med skadehändelse. Den
som berörs blir kontaktad och får bestämma om han/hon vill vara med i forskningsprojektet. Deltagande är frivilligt.
För den som avböjer kommer uppgifterna inte att användas.
Den som vill få ett registerutdrag avseende sig själv kan skriva till AFA Försäkring, Registerutdrag, 106 27 Stockholm
och ange sitt personnummer samt underteckna begäran själv.

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor
POSTADRESS AFA Försäkring 106 27 Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18
KUNDCENTER 0771-88 00 99 VX 08-696 40 00 FAX 08-696 45 45 INTERNET www.afaforsakring.se
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