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Dina avtalsförsäkringar

– gäller dig som arbetar på Samhall
Du som anställd på Samhall omfattas av ett
antal försäkringar genom kollektivavtalet.
Här följer en kort genomgång av några av de
försäkringar som finns. Om du vill veta mer
kan du prata med en försäkringsinformatör i
din fackklubb eller ringa AFA, Folksam eller
Pensionsvalet beroende på vilken försäkring det gäller. Folksam erbjuder rådgivning
på flera olika språk, även Afa erbjuder det i
vissa fall. Kontaktuppgifter hittar du längre
bak i denna folder.
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Om du är borta från arbetet med någon
form av ersättning ska du kontrollera om det
finns någon försäkring, annars finns det risk
att du missar ersättningar du kan ha rätt till.
Du kan alltid kontakta din fackförening, de
hjälper dig som medlem att hitta rätt i dina
försäkringar.

Vid sjukdom

Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, ger dig
ett tillägg till sjukpenningen eller till sjuk
ersättningen från dag 15. Anmäl via afa.se.

Vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA,
är en kompletterande försäkring vid arbetsskada. Vilka ersättningar du kan få beror
bland annat på vilken typ av arbetsskada du
råkat ut för. Du ska alltid anmäla till afa.se
så hjälper de dig med vad som kan ge ersättning och inte. Det är bra om du pratar med
din chef och ditt skyddsombud om du råkat
ut för en arbetsskada. En arbetsskadeanmälan ska även göras till Försäkringskassan.
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Förälder

Föräldrapenningtillägg, FPT, en kompletterande ersättning till föräldrapenning.
Anmäl via afa.se.

Vid dödsfall

Avtalsgrupplivförsäkring, AGL, ger ekonomisk hjälp till dina efterlevande – make/
maka/registrerad partner eller sambo samt
barn – om du skulle avlida. Även från TFA
kan efterlevande i vissa fall få ersättning.
Anhörig anmäler dödsfallet till afa.se och
Pensionsvalet.se.

Pension

Gemensam Tjänstepension, GTP, avtalspension som kompletterar den ålderspension som du får av det allmänna pensionssystemet. Gå in på Pensionsvalet.se eller ring
dem och gör val av förvaltare. Familjeskydd
ingår automatiskt i GTP.
Premiebefrielseförsäkring PBF, säkerhetsställer att du inte förlorar pensionsrätt
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i GTP när du är sjuk, har graviditetspenning eller när du är föräldraledig med föräldrapenning i samband med barns födelse. Anmälan går automatiskt om du anmält
AGS eller TFA, i övriga fall ska du anmäla
på afa.se.

Obs! 2019-01-01 när Samhall bytte arbetsgivarorganisation från Almega till KFO förändrades
försäkringspaketet till det som vi berättar om
här. De som vid detta datum inte arbetade heltid
och uppbar en ersättning från Försäkringskassan
kvarståri den gamla försäkringslösningen och
omfattas inte av det nya.

Om du inte valt förvaltare av din tjänstepension
behöver du överväga att göra det. Mer information
hittar du på pensionsvalet.se.
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Kontaktuppgifter:
0771-95 09 50
www.folksam.se/kundservice/otherlanguages

Arabiska
Bosniska
Engelska
Finska
Italienska
Kroatiska
Nordkurdiska
Pashto/Dari
Persiska
Polska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Spanska
Sydkurdiska
Lätt svenska
Turkiska
Tyska
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Arabic
0771-58 59 00
Bosnian
0771-58 59 01
English
040-25 73 09
Finnish
0771-58 59 03
Italian
040-25 73 52
Croatian
0771-58 59 05
Kurdish (north) 040-25 73 52
Pashto/Dari
0771-58 59 06
Persian
0771-58 59 07
Polish
0771-58 59 08
Russian
0771-58 59 09
Serbian
0771-58 59 10
Somalian
0771-58 59 11
Spanish
0771-58 59 12
Kurdish (south) 040-25 73 09
Swedish
0771-58 59 13
Turkish
0771-58 59 14
German
0771-58 59 15

0771-88 00 99
www.afa.se

Kom ihåg att anmäla till afa.se när du:
– Är sjuk mer än 15 dagar, AGS
– Råkat ut för en arbetsskada, TFA
– Tar ut föräldraledigt, FPT, PBF

020-65 01 11
www.pensionsvalet.se

Fackföreningar på Samhall:
–
–
–
–
–
–
–
–

IF Metall, www.ifmetall.se
Fastighets, www.fastighets.se
Kommunal, www.kommunal.se
Handels, www.handels.se
Transport, www.transport.se
GS-facket, www.gsfacket.se
HRF, www.hrf.net
Seko, www.seko.se
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Denna folder finns på följande språk:
Arabiska, engelska, finska, franska, bosniska,
kurdiska, somaliska, spanska och svenska.

Mer information om övriga försäkringar som du
som medlem i en fackförening har finns på din
fackförenings hemsida eller på www.folksam.se.
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Mer detaljerad information om avtalsförsäkringar
för kooperativt anställda arbetare hittar du på
www.lo.se/start/facket_forsakrar.

