
3  Fullmakt/underskrift  Jag lämnar Afa Försäkring följande fullmakt och intygar att lämnade uppgifter är riktiga

Personnummer 
(ååmmdd-nnnn)

Telefonnummer (även riktnr)

Anmälan till Avgiftsbefrielseförsäkring
Vid arbetsskadelivränta
Försäkringsgivare är Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag

Förnamn och efternamn

Blanketten tolkas maskinellt 
Skriv tydligt

Yrke (t.ex. UNDERSKÖTERSKA)
(Skriv med STORA bokstäver)

Postadress

Afa Försäkring 
106 27 Stockholm

Besöksadress

Klara Södra Kyrkogata 18

Kundcenter

0771-88 00 99

Telefonväxel
08-696 40 00
Telefax 
08-696 45 45

Internet

www.afaforsakring.se

Organisationsnummer

502033-0642
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1  Personuppgifter

-

Mobiltelefonnummer

 (Adressuppgifter hämtar vi in automatiskt)

NamnteckningDatum för underskrift (år-månad-dag) 

- -

Namnförtydligande
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Information om Afa Försäkrings behandling av personuppgifter finns på www.afaforsakring.se/forsakrad

Jag medger att Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag och Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag har rätt att ta del av de uppgifter och handlingar från 
försäkringsföretag, utländsk försäkringsgivare, arbetsgivare, arbetslöshetskassa, fackförbund samt från Försäkringskassan och andra myndigheter 
som kan vara nödvändiga för att bedöma min rätt till ersättning. Samtycket gäller inte inhämtande av sjukjournaler, läkarintyg och liknande handlingar. 

Skade-/Visandedag

2  Yrke  (I anställningen som intygas på baksidan av blanketten)

E-post

Om du är arbetslös, skicka också medSkicka alltid med kopia av följande handlingar

Arbetsgivarintyg från din senaste anställning
Om du haft aktivitetsstöd, skicka med Försäkringskassans
intyg för perioden

Läkarintyg
Om du har sjukersättning, skicka med Försäkringskassans 
beslut
Beslutet om livränta

•
•

•
•

Denna sida fylls i av den anställde Fylls i av Afa Försäkring

Uppgifterna på baksidan fylls i av arbetsgivaren

•



Namnteckning
9  Arbetsgivarens underskrift 
Datum för underskrift (år-månad-dag) 

Riktigheten av lämnade anställnings- och företagsuppgifter intygas

- -

Denna sida fylls i av arbetsgivaren

4  Anställningsuppgifter
Ange när anställningen började  
(år-månad-dag)

Om anställningen upphört, 
ange slutdatum- - - -

Om anställningen 
regleras av kollektivavtal

Ange fackförbund

- -
Skadedag  
(år-månad-dag)

Företagets fullständiga namn

Arbetsgivarens/handläggarens namn (textas)

Adress Ortnamn

5  Företags- och arbetsgivaruppgifter 

OrganisationsnummerFörsäkringsavtalsnummer

Postnummer

Telefonnummer 
(även riktnummer)

-
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Avgiftsbefrielseförsäkring

För arbetstagare som vid skade/visandedagen omfattas av AKAP-KL, KAP-KL eller PFA betalar avgiftsbefrielseförsäkringen pensionsavgiften 
för den avgiftsbestämda ålderspensionen i  AKAP-KL, KAP-KL, TPA-18 eller PFA. Pensionsavgiften betalas under samma tid som 
Försäkringskassan lämnar arbetsskadelivränta, men tidigast från och med 2001-06-01.

Avgiftsbefrielseförsäkringen gäller också när arbetsskada inträffat före 1998-01-01 om arbetstagaren genom sin anställning vid skadetillfället 
fått tillgodoräkna sig intjänad pension enligt PFA per 1997-12-31.

6  Besvaras om arbetsskadan inträffat före 1998-01-01 

7  Besvaras om arbetsskadan inträffat efter 1998-01-01 

8  Besvaras om fråga 1 eller 2 besvarats med "Ja" 

Övergick arbetstagaren 1997/1998 från PA-KL till PFA och 
ingår anställningen, i vilken skadan inträffade, i den 
intjänade pensionen enligt PFA per 1997-12-31? NejJa

Om "Nej", vad är orsaken?

Omfattades arbetstagaren av AKAP-KL, KAP-KL, TPA-18 
eller PFA på skadedagen? NejJa

Om "Nej", vad är orsaken?

Vilken pensionsavgift (i %) gäller idag för den anställning, eller 
liknande anställning, som arbetstagaren hade på skadedagen? % %

Under 7,5 inkomstbasbelopp Över 7,5 inkomstbasbelopp

Information om Afa Försäkrings behandling av personuppgifter finns på www.afaforsakring.se/arbetsgivare
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