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Ett starkt försäkringsskydd genom 
kollektivavtal och medlemskap
Viktiga delar av det personliga försäkringsskydd som 
alla bör ha, har vi målare dels genom vårt kollektivavtal 
och dels genom vårt medlemskap i förbundet. Det du 
behöver tänka på att teckna själv är försäkring för dina 
barn och ungdomar, för en livspartner som saknar eget 
försäkringsskydd liksom för egendom som kräver spe-
ciell försäkring. Plus givetvis om du på något sätt vill 
förstärka familjens skydd ytterligare.

Något vi alla bör sätta oss in i och ta ställning till tidigt 
i livet är den framtida pensionen. Ju tidigare man gör 
det, desto större chanser ger man sig själv att långsik-
tigt bygga upp den ekonomiska situation man vill kun-
na njuta av under sitt liv som pensionär.

Kolla med jämna mellanrum
Behovet av försäkringsskydd förändras över tid i takt 
med att den personliga livssituationen förändras. Där-
för är det viktigt för alla att se över sina försäkringar 
med jämna mellanrum och stämma av så att alla famil-
jemedlemmar och ägodelar är tillräckligt försäkrade. 

Kunskap ger pengar när försäkrings-
händelser inträffar
Våra försäkringar är till för att skydda oss ekonomiskt 
när oönskade saker inträffar: arbetslöshet, sjukdom, 
arbetsskada, olycka på fritiden, dödsfall osv. Ett enkelt 
sätt att göra sig själv tillräckligt uppdaterad om när 
de fackliga försäkringarna kan användas är att läsa 
igenom den här broschyren och anteckna i minnet vid 
vilka händelser på jobbet och i privatlivet som de 
gäller för.

Lathund för prisbasbelopp (pbb)
Försäkringsbelopp anges i vissa fall i prisbasbelopp 
(pbb). Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr, och i 
”lathunden” här har vi räknat om de ersättningar som 
anges i pbb till belopp i kronor:

    0,3 pbb: 13 440 kr
    0,5 pbb: 22 400 kr
    1,0 pbb: 44 800 kr
    1,5 pbb: 67 200 kr
    2,0 pbb: 89 600 kr
    3,0 pbb: 134 400 kr
    6,0 pbb: 268 800 kr
 20,0 ppb: 896 000 kr
 

Broschyren ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid inträffad skada är det de fullständiga villkoren som gäller.
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Så här hittar du i broschyren
De fackliga försäkringarna är indelade i tre olika 
kategorier; avtalsförsäkringar, medlemsförsäkringar 
respektive frivilliga tillvalsförsäkringar. För att göra 
informationen i broschyren så tydlig som möjligt har 
vi gett de olika kategorierna var sin färgkod: orange 
för avtalsförsäkringarna, grönt för medlemsförsäk-
ringarna och blått för tillvalsförsäkringarna. 

Våra avtalsförsäkringar 

Om du blir sjuk/behöver rehab
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS: 
Dagersätting 12,5 % av sjukpenningen.
AGS-fonden: Extra tillskott vid rehabilitering.

Vid föräldraledighet
 Föräldrapenningtillägg: 
 10% av föräldrapenningen.

Om du blir arbetslös/uppsagd
Avgångsbidragsförsäkring, AGB: 
Engångsbelopp max 42 950 kr.
Omställningsstöd: Efter behov.

Om du får en arbetsskada/arbetssjukdom
Trygghetsförsäkring Arbetsskada, TFA: 
Inkomstförlust och läkar/vårdkostnader m.m.

Till familjen om du dör i förtid
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL: 
Max 268 800 kr + max 89 600 kr/barn.  

När du blir pensionär
Avtalspension SAF-LO: Ditt SAF-LO pensions- 
kapital kan bli både en och flera miljoner! 
Extra i Måleriavtalet: 0,5 procent!

Våra medlemsförsäkringar/-förmåner 

Om du skadar dig på fritiden
Medlemsolycksfall Fritid: Flera olika ersätt-
ningar, max 2 miljoner vid medicinsk invaliditet. 

Du får oönskat besök i ditt hem, brand 
eller annat trauma
Målarnas Hemförsäkring: Inga beloppsgränser 
för hemmets resp personliga tillhörigheter.

Till familjen om du dör i förtid
Grupplivförsäkring GF955: 67 200 kr. 

Om du råkar i tvist med rättvisan
Medlemsförmån Rättshjälp: Juridiskt biträde 
vid tvist t ex med ett försäkringsbolag.  

Våra frivilliga tillvalsförsäkringar 

Dina barn och ungdomar
Målarnas Barn & Ungdomsförsäkring: 
Invaliditetsbelopp upp till 2 240 000 kr.

Om du/din partner blir sjuk eller avlider
Sjuk & Efterlevandeförsäkring: Engångs-
belopp 50 000 kr vid listad diagnos, 200 000 kr 
vid dödsfall. 
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Kvalifikationstid
AGS-försäkringen börjar gälla när du har varit anställd i 
90 dagar, har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd 
av Försäkringskassan och har varit arbetsför minst 25 % 
sedan minst en vecka. 

AGS-försäkringen gäller vid 
- sjukskrivning
- lagstadgad föräldraledighet 
- annan typ av frånvaro med lön
- de första sex månaderna vid annan typ av frånvaro än de 

tre första i uppräkningen. 

Ersättning 
När du är sjukskriven och får sjuk- eller rehabiliterings-
penning från Försäkringskassan ger AGS-försäkringen 
under sjukdagarna 15 – 360 en dagersättning med 12,5 
procent av utbetald sjukpenning, och därefter vid s.k. för-
längd sjukpenning en ersättning motsvarande 13,3 pro-
cent av sjukpenningen. 

Ingen sjuklön
Även om du inte har rätt till sjuklön från en arbetsgivare 
(arbetslös, korttidsanställd etc.) kan du ha rätt till sjukpen-
ning från Försäkringskassan samt ersättning från AGS-för-
säkringen. 

Övrigt
När du har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäk-
ringskassan kan du få månadsersättning från AGS fr o m 
månaden efter beslutet om sjuk- eller aktivitetsersättningen. 

Den sjukpenninggrundande inkomst du anmält till För-
säkringskassan när du insjuknade bestämmer hur stor din 
månadsersättning blir. 

Efterskydd
Om anställningen upphör eller vid längre tids frånvaro, t ex 
tjänstledighet, kan försäkringen fortsätta gälla som längst i 
720 dagar. 

Premiebefrielseförsäkring 
När du jobbar på som vanligt (liksom under sjuklönepe-
rioden) betalar arbetsgivaren in din pensionspremie till 
Avtalspension SAF-LO. Är du däremot sjukskriven och har 
sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbets-
skadelivränta från Försäkringskassan övertar Premiebefriel-
seförsäkringen inbetalningen av din pensionspremie.   

Försäkring vid föräldraledighet
Föräldrapenningtillägg (FPT) lämnar en 
kompletterande ersättning när du är föräld-
raledig och får föräldrapenning från För-
säkringskassan. Föräldrapenningtillägget 
kan betalas som längst tills barnet fyller 

18 månader eller vid adoption 18 månader efter adop-
tionstillfället.   

Anmälan
Anmälan både till AGS-försäkringen och Premiebefrielse-
försäkringen gör du enklast på afaforsakring.se

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS 
När du är sjukskriven får du efter femton dagar med sjuklön en ersättning från AGS-försäkringen som 
motsvarar drygt tolv procent av din sjukpenning från Försäkringskassan. Det gör AGS-försäkringen till 
ett viktigt skäl för att aldrig jobba på företag utan kollektivavtal. 

sjukdom 
AVTALSFÖRSÄKRING SOM GÄLLER PÅ FÖRETAG MED KOLLEKTIVAVTAL 
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rehabilitering 
AVTALSFÖRSÄKRING SOM GÄLLER PÅ FÖRETAG MED KOLLEKTIVAVTAL 

Arbetsgivaren har hela ansvaret! 
Det är alltid arbetsgivarens ansvar att utreda en anställds 
behov av arbetslivsinriktad rehabilitering med åtgärder 
inom eller i anslutning till arbetsplatsen. Arbetsgivaren 
ska också, i samråd med den anställde, lämna upplysning-
ar och medverka till att Försäkringskassan så fort som 
möjligt kan utreda personens behov av rehabilitering och 
se till att effektiva åtgärder sätts igång. Försäkringskassan 
har det övergripande ansvaret för att samordna åtgärder-
na och se till att individens behov tillgodoses. 
 
Ersättning 
När det finns en rehabiliteringsplan kan man få rehabilite-
ringsersättning i upp till tre månader. 

Ansökan
Rehabersättning ansöker man själv om hos Försäkrings-
kassan. Rehabpenningen har samma nivå som sjukpen-
ningen. 

AGS-fonden - en del av kollektivavtalet 
AGS-fonden är en del av parternas gemensamma åtag-
ande vad gäller kompletterande försäkringar vid bland 
annat sjukdom och arbetsskada. För att få hjälp från fon-
den ska den som genomgår rehabiliteringen omfattas 
av AGS-försäkringen, och ha sitt behov av rehabilitering 
styrkt av läkare och godkänt av Försäkringskassan. 

Ansökan till AGS-fonden  
Ansökan om medel för rehabilitering från AGS-fonden 
måste göras av Försäkringskassan till AFA sjukförsäkring. 

Rätt till rehabilitering  
Den som är sjukskriven för en sjukdom eller skada som inte är av kortvarig art har lag-
stadgad rätt till en konstruktiv rehabilitering. Rehabinsatser som ska genomföras efter en 
uppgjord plan och med ett enda mål: att individen ska kunna arbeta och försörja sig själv 
igen. Det är viktigt vid all rehabilitering att den kommer igång så fort som möjligt, och att 
det i första hand sker på personens ordinarie arbetsplats då forskning tydligt har visat att 
det är där de bästa förutsättningarna för en lyckad rehabilitering finns. 
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Avgångsbidragsförsäkring, AGB 
Målare som jobbar på företag med kollektivavtal har två försäkringar att få ekonomiskt stöd och 
annan support ifrån vid arbetslöshet: Avgångsbidragsförsäkring AGB och Omställningsstöd. 
Beroende på ålder och anställningstid kan AGB-försäkringen ge en kontant kompensation upp till 
49 250 kr när du blivit av med jobbet. Omställningsstödet ger dig värdefull, professionell support i 
processen att hitta nytt jobb i eller utanför måleribranschen. 

Villkor för ersättning från AGB-försäkringen: 
• Helt eller delvis uppsagd från en tillsvidareanställning som 

varat i minst 50 månader under en femårsperiod (anställ-
ningen kan ha varit hos ett eller flera olika företag)

• Har fyllt 40 år men inte 65 när anställningen upphörde
• Uppsägningen beror på en förändring i företaget (nedlägg-

ning, konkurs, omorganisation, minskad orderingång).

Ersättning
Hel AGB-ersättning utgörs av ett engångsbelopp på mellan 
33 850 och 49 250 kr beroende på ålder och arbetstid. Helt 
AGB-belopp kan betalas ut högst vart femte år. 

Om du får ett nytt jobb kan du ändå ha rätt till ersättning så 
länge din nya arbetsgivare inte har något samband med din 
tidigare. 

Anmälan
Anmälan måste du själv göra till AFA inom två år från det att 
din anställning upphörde.  Allt om hur du gör din anmälan hit-
tar du på afaforsakring.se.

arbetslös
AVTALSFÖRSÄKRING SOM GÄLLER PÅ FÖRETAG MED KOLLEKTIVAVTAL 
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uppsagd 
AVTALSFÖRSÄKRING SOM GÄLLER PÅ FÖRETAG MED KOLLEKTIVAVTAL 

Grundkrav för att få Omställningsstöd 
1. Har arbetat minst 16 h/vecka ett år på ett företag med 

kollektivavtal. 
2. Vara uppsagd till följd av arbetsbrist. 
3. Inte ha ogiltigförklarat uppsägningen/yrkat skadestånd 

för den. 
 
Ansökan direkt vid MBL-förhandlingen 
Ansökan ska göras av företaget och facket gemensamt 
och undertecknas vid uppsägningsförhandlingen. Där-
efter ska fackliga företrädare omgående kontakta varje 
uppsagd medlem med information och erbjudande om 
Omställningsstöd. Alla som tackar ja till stödet ska under-
teckna en överenskommelse där man garanterar sin aktiva 
medverkan i omställningsprogrammet. 

”Leverantören” har en central roll 
Vid MBL-förhandlingen väljer fack och arbetsgivare ge-
mensamt det/de företag man anser kan leverera den bästa 
kompetensen och resurserna för de uppsagda medlem-
marna. 

Personliga behov och mål ska styra 
Grundprincipen är att omställningsåtgärderna ska vara 
individrelaterade och sättas samman i ett personligt pro-
gram. Det kan t.ex. handla om att uppdatera ett yrkesbe-
vis, ordna betyg, intyg och referenser i en professionellt 
hopsatt CV, jobbträning eller något helt annat. Allt utifrån 
personliga behov och önskemål.

En personlig coach 
Var och en i den uppsagda gruppen ska snabbt få en per-
sonlig coach. Tillsammans med coachen kartlägger man 
vilka kompetensförstärkningar som behövs för att hitta ett 
nytt jobb snabbt. Merparten av programmet ska hinna ge-
nomföras under uppsägningstiden, vilket kräver att allting 
sker i rask takt och under välordnade former. 

Omställningsstöd
Omställningsstödet är till för att öka den enskilda individens chanser att snabbt komma 
tillbaka in på arbetsmarknaden efter att ha blivit av med jobbet. Hela idén med omställnings-
stödet bygger på att stödåtgärderna ska relateras till den enskilde individens behov och 
förutsättning i ett personligt omställningsprogram. Det kan t ex handla om att komplettera sin 
utbildning inom det yrke man redan har, utveckla sin kompetens i något avseende eller byta 
yrkesinriktning om man bedömer att det skulle ge ett bättre resultat i längden. 
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Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada, TFA  
Om du skadas eller får en sjukdom av jobbet kan du få ersättning från TFA-försäkringen. Detta 
även om du inte har fått någon ersättning för skadan/sjukdomen från Försäkringskassan. Om 
det allra värsta skulle inträffa, att du omkommer till följd av en olycka på jobbet får din familj 
ekonomisk ersättning både från TFA-försäkringen och från Tjänstegrupplivförsäkring TGL (se 
nästa sida). 

arbetsskada 
AVTALSFÖRSÄKRING SOM GÄLLER PÅ FÖRETAG MED KOLLEKTIVAVTAL 

TFA gäller om du råkar ut för någon av följande 
händelser på eller i anslutning till jobbet: 
•  Olycksfall (halkar, faller, klämskada etc.)
•  Hot, våld, rån
•  Olycksfall på väg till eller från jobbet (färdolycksfall)
•  Godkänd arbetssjukdom (av FK)
•  Arbetssjukdom på ILO-listan (vid besvär i minst 180 

dagar)
•  Smittsam sjukdom (i minst 180 dagar) till följd av ett 

olycksfall på jobbet
 
Ersättningar i TFA-försäkringen
Vid sjukskrivning 
•  För inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet 

(dock ej vid olycksfall färdolycksfall). 
•  Vid arbetssjukdom lämnas ersättning för inkomstförlust 

under sjukskrivningstiden endast om arbetssjukdomen 
vållats av en arbetsgivare eller en anställd. Arbetssjuk-
domen ska då vara godkänd av Försäkringskassan eller 
upptagen på ILO-listan och ha kvarstått i 180 dagar.

•  Ersättning för inkomstförlust för framtiden som inte er-
sätts från annat håll.

För kostnader
Ersättning för kostnader som läkarvård, läkemedel,
sjukgymnastik m.m. 

Sveda och värk  
•  Ersättning för sveda och värk efter olycksfall i arbetet 

och färdolycksfall utgår efter sjukskrivning i minst 30 
dagar totalt. 

•  Ersättning för sveda och värk vid arbetssjukdom endast 
om sjukdomen vållats av en arbetsgivare eller en anställd.

Bestående besvär  
•  Ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär 

(medicinsk invaliditet) t ex om man inte kan böja ett knä, 
har problem med att lyfta, har viss smärta m.m.

Ärr
Ersättning efter din skada som gett vanprydande ärr.

Tandskador
Ersättning lämnas för förlust av tänder.

Så anmäler du arbetsskada
Anmäl alltid arbetsskada till Försäkringskassan och skicka kopia till AFA försäkring.
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dödsfall 
AVTALSFÖRSÄKRING SOM GÄLLER PÅ FÖRETAG MED KOLLEKTIVAVTAL 

Försäkringen gäller 
Oberoende av dödsorsak och förutsatt att den försäkrade 
arbetat minst 8 h/vecka (halvt grundbelopp) eller 16 h/v 
(helt grundbelopp) samt avlider före sin 65-årsdag. 
 
Tre typer av ersättning till efterlevande
1. Grundbelopp 
Maximalt grundbelopp är 6 pbb (268 800 kr) om den för-
säkrade är under 55 år vid sin död, arbetat minst 16 h/
vecka och efterlämnar livspartner och gemensamt barn 
under 17 år alternativt enbart barn där det yngsta är un-
der 17 år. Vid motsvarande situation där den försäkrade 
fyllt 64 år vid sin död är grundbeloppet 44 800 kr.

2. Barnbelopp
Om den avlidne försäkrade har arbetat minst 16 h/vecka 
och barnets ålder är

< 17 år:   2,0 pbb
17 – 18 år:  1,5 pbb
19 - 20 år:  1,0 pbb

3. Begravningshjälp
Ett halvt pbb som betalas ut till dödsboet.
 

Efterskydd upp till 65 års ålder
Allmänt efterskydd i 180 dagar samt vid arbetslöshet i två 
år under förutsättning att du söker jobb enligt samma reg-
ler som krävs för A-kassa eller har hel föräldrapenning.

Målarnas Kompletteringsförsäkring TGL
Medlemmar som inte omfattas av kollektivavtalets TGL-för-
säkring (eller likvärdig) till följd av att arbetsgivaren t ex 
inte hunnit teckna avtal eller efterskyddstiden har gått ut 
är försäkrade i samma omfattning och enligt samma villkor 
genom förbundets egen TGL Kompletteringsförsäkring.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL
TGL-försäkringen är en livförsäkring som gäller från första anställningsdagen i företag med 
kollektivavtal och tills man fyller 65 år. Den ger efterlevande familj ett ekonomiskt skydd 
oberoende av dödsorsak och innehåller även ett två år långt efterskydd för den som avlider 
under en period man är arbetslös.
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Försäkringens grundvillkor 
•  Du går in i Avtalspension SAF-LO när du fyller 25 år.
•  Din arbetsgivare betalar in din premie varje år.
•  Premien är 4,5 procent av din årslön samt på lönedel över 

7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 procent.
• Pensionsåldern är flexibel från 55 till 70 år.
•  För födda 1938 – 1953 gäller särskilda regler.
•  Premiebefrielseförsäkring ingår.
•  Du väljer själv sparform (traditionell pensionsförsäkring 

eller fondförsäkring), förvaltare och fonder.

Det handlar om ett stort sparkapital – Ditt!
Avtalspensionen handlar om alldeles för mycket pengar 
för att inte tas om hand på absolut bästa sätt; om du t.ex. 
tjänar 18 000 kr per månad blir premien 9 720 kr om året. 
Gånger 40 år (om du jobbar till 65 år) blir ditt sparkapital 
388 800 kr. Tänker vi oss att din årliga tillväxt blir fem pro-
cent summerar ditt slutliga pensionskapital till i storleks-
ordningen 1,3 miljoner kr. Väl värt att lägga ner lite möda 
på, eller hur?! Bland de klokaste sparåtgärder du kan göra 
för dig själv och din framtida pension är således att sätta 
dig in i vilka valmöjligheter du har och sedan lägga upp 
din personliga strategi för hur dina pensionspengar ska 

förvaltas. Det är faktiskt inte särskilt svårt, allt du behöver 
”offra” är en timme eller två. Timmar som kan visa sig be-
talas med flera hundra tusen kronor i slutänden!

Återbetalningsskydd eller inte?
Återbetalningsskydd innebär att ditt insparade pensions-
kapital går till familjen ifall du dör före 65 års ålder. Avgif-
ten för Återbetalningsskyddet dras ur din årliga pensions-
premie och minskar därmed ditt slutliga pensionskapital 
med generellt sett mellan 10 och 20 procent. Exakt hur 
mycket beror på din ålder när du köper till efterlevan-
deskyddet och vilken utbetalningstid du kommer att välja 
för din pension. 

Avtalspension SAF-LO
Avtalspension SAF-LO är vår kollektivavtalade tjänstepension där var och en själv väljer hur 
pensionskapitalet ska förvaltas över tid; sparform, fonder och förvaltare. Val som kan göra stor 
skillnad för hur stort ditt pensionskapital blivit när det är dags att börja ta ut det. Vi har tre bolag 
som placerar i traditionell försäkring och tio som placerar i fondförsäkring att välja mellan. Om 
du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos AMF.

AVTALSFÖRSÄKRING SOM GÄLLER PÅ FÖRETAG MED KOLLEKTIVAVTAL 

pension 
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pension 
AVTALSFÖRSÄKRING SOM GÄLLER PÅ FÖRETAG MED KOLLEKTIVAVTAL 

Nyckeln här ger en bild av hur din pension påverkas av efter-
levandeskyddet, lika för kvinnor och män:

Ålder vid köp  5 år  10 år  Livsvarig
35 år  6 %  8 %       13 %
45 år  7 %  9 %       14 %
55 år  7 %  9 %       16 %
65 år  3 %  6 %       13 %
  
•  Beräkningen är ungefärlig och beroende bl.a. av den 

ränta som gäller på ändringsdagen.
•  Livsvarig betyder livslång utbetalningstid med 20 års 

garantitid. 

Om din familjesituation förändras
Lika väl som du kan välja till återbetalningsskydd när som 
helst i livet kan du välja bort det. Om din livssituation för-
ändras på ett sådant sätt att du inte har nytta av återbetal-
ningsskyddet längre är det viktigt att ta bort det. Då flyttas 
du över till kategorin ”utan återbetalningsskydd” vilket 
innebär att du får ta del av andra sparares kapital som inte 
heller valt återbetalningsskydd på samma sätt som ditt går 
till den potten om du avlider i förtid.

Premiebefrielseförsäkring ingår
I pensionsavtalet ingår en premiebefrielseförsäkring som 
ser till att din premie betalas in även under perioder du 
har annan ersättning än lön; om du är sjukskriven längre 
tid än 14 dagar, blir sjuk inom 90 dagar efter att en an-
ställning har upphört, tar ut lagstadgad föräldraledighet 
eller har livränta men inte samtidigt tidsbegränsad sjuk-
ersättning. När det gäller föräldraledighet och graviditets-
penning måste man själv anmäla till AFA. Görs enklast på 
deras hemsida, afaforsakring.se.
 
Extra pensionsförmån i Måleriavtalet! 
2007 års avtal med Målaremästarna gav en årlig pensions-
avsättning utöver Avtalspension SAF- LO på 0,5 procent. 
Uppgörelsen följer regelverket för avtalspensionen vilket 
betyder att alla som jobbar i företag med kollektivavtal 
från 25 års ålder får ytterligare drygt en halv procent av 
sin årslön inbetald på sitt pensionskonto i FORA. 
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Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet vid invaliditet är 1 miljon kronor 
fram till 55 års ålder. Vid fyllda 55 minskar beloppet med 5 
procentenheter per år fram till 65 år.

Exempel på ersättningar
• Snabb ersättning
Vid olycksfallsskada som kräver läkarvård: schabloner-
sättning 700 kr vid första läkarbesöket. Vid kostnader för 
fortsatt läkarvård efter tolv månader, max 1 000 kr/år i yt-
terligare fyra år.

• Akutersättning
Om olycksfallsskada medför läkarvård lämnas schablon-
ersättning inom fem år från skadan inträffade beroende 
på antal dagar akut sjuktid enligt följande:
• 700 kr efter minst åtta dagars akut sjuktid i följd 
• 700 kr efter ytterligare minst sju dagar
• 700 kr efter ytterligare minst 15 dagar
• 33 kr per dag från och med dag 31 i högst 150 dagar. 

• Sjukhusvistelse och korttidsboende 
Om olycksfallsskadan medför inskrivning på sjukhus, re-
habiliteringsklinik eller korttidsboende över natt inom 
fem år från det att olycksfallet inträffade, lämnas ersätt-
ning med 200 kronor per dag på sjukhus och rehabilite-
ringsklinik och med 100 kronor per dag för korttidsboen-
de, i högst 180 dagar.

• Extra kroppsskadeersättning
Vid skada som kräver läkarvård med minst 8 dagars akut sjuk-
tid en engångsersättning beroende på kroppsskadans art, 
t ex: 3 000 kr vid benbrott, 2 000 kr vid hjärnskakning, upp 
till 25 000 kr vid förlamning.

• Medicinsk invaliditet max 2 miljoner
Ersättning ges beroende på ålder och invaliditetsgrad. Er-
sättning ges även för klart vanprydande ärr, för glasögon/
linser vid bestående ögonskada samt för anskaffning av 
handikappfordon.

• Krisbehandling
Den som mår psykiskt dåligt efter en olycksfallsskada, 
nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld 
inom familjen kan få hjälp av psykolog eller psykotera-
peut. Gamla skador kan berättiga till ersättning enligt de 
villkor som gällde för försäkringen när skadan inträffade.

• Rehabilitering
Om olycksfallsskada kräver medicinsk rehabilitering ut-
anför offentlig vård kan ersättning lämnas inom fem år 
från olycksfallet inträffade för kostnader med högst 1 000 
kronor. Med rehabilitering avses åtgärder av medicinsk 
art för att förbättra en nedsatt funktionsförmåga. Behovet 
ska styrkas med intyg från legitimerad läkare. 

Teckna Medlemsolycksfall Fritid 
för din Livspartner
Som medlemsförmån kan du teckna motsvarande olycks-
fallsförsäkring för din livspartner. Kontakta din avdelning 
eller närmaste Folksamkontor. Alternativt gå in på 
folksam.se/malarna

fritid olycksfall

Medlemsolycksfall Fritid
Eftersom de flesta skador inträffar under fritiden är en olycksfallsförsäkring fritid en viktig del av 
det personliga försäkringsskyddet. Medlemsolycksfall Fritid igår i ditt medlemskap och gäller 
tills du fyller 65 år. Längre (max till 69 år) om du fortsätter yrkesarbeta i oförändrad form.

MEDLEMSFÖRSÄKRING ENDAST FÖR MEDLEMMAR I FÖRBUNDET 



13

hem & säkerhet 
MEDLEMSFÖRSÄKRING ENDAST FÖR MEDLEMMAR I FÖRBUNDET 

Detta är försäkrat
utan beloppsgränser
• Personliga tillhörigheter
• Hemmets utrustning
• Läckage- och naturskador
• Skada på hushållsmaskiner
• Vissa skador i bostadsrättslägenhet
• Krisförsäkring
• Flyttskydd
• Identitetsstöld

med beloppsgränser
• Kontanter 3 000 kr
• Smycken 250 000 kr
• Värdehandlingar 10 000 kr
• Cykel stulen utanför hemmet 20 000 kr
• Egendom förvarad utanför hemmet 40 000 kr
• Inglasad balkong/altan 60 000 kr

Begränsat skydd
För särskilt stöldbegärlig egendom som förvaras utanför 
bostaden (TV, stereo, dator m.m.).

Ansvarsförsäkring ingår
Upp till fem milj. kr när någon utanför familjen kräver ska-
destånd för person-/sakskada som du har förorsakat i pri-
vatlivet.

Rättsskydd vid tvist i privatlivet: 200 000 kr
Vid rättslig tvist i privatlivet (skilsmässa, arbetsrättslig 
tvist eller brottmål) som kan leda till rättegång: för advo-
kat-/rättegångskostnader upp till 200 000 kr.

Överfallsskydd upp till 1 miljon kr
Personskador till följd av våld ger ersättningar upp till 
en miljon kronor vid t.ex. överfall, tandskador, invaliditet, 
dödsfall.

ID-stöld - Juridisk assistans 100 000 kr
Om du råkar ut för ID-stöld kan du anlita juridisk assistans 
för upp till 100 000 kr för hjälp att lösa problemen.

Självrisk
Generell självrisk är 1 500 kr. För rättsskydd är självrisken 
20 % av kostnaden (minst 1 500 kr).

Ersättning för låsbyte
När nycklar som kan spåras till ert hem förlorats i sam-
band med en ersättningsbar skada kan ni även få ersätt-
ning för låsbyte med max. 3 000 kr för lås som ni själva har 
bekostat.

Efterskydd om du går ur förbundet
Vid byte av förbund har du ett efterskydd som innebär 
att hemförsäkringen gäller en månad från utträdesdagen. 
Dock inte om du går ur facket helt.

Målareförbundets Hemförsäkring
En bra hemförsäkring är guld värd om det som inte får hända ändå gör det; brand, skadegörelse, in-
brott eller annat som kan ha förödande effekt på familjens ekonomi bland annat. Målarnas Hemförsäk-
ring ger dig ett bra ekonomiskt skydd. Du kan dessutom själv uppgradera försäkringen till ”mellan” 
eller ”stor” om du vill ha högre ersättningsnivåer. Information om det hittar du på Folksams hemsida.
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dödsfall
MEDLEMSFÖRSÄKRING ENDAST FÖR MEDLEMMAR I FÖRBUNDET 

Ersättningar i försäkringen
• Om medlem avlider 1,5 pbb  
• Om medförsäkrad avlider  0,3 pbb  
• Barngruppliv 35 000 kr

Samtliga ersättningar i försäkringen betalas ut i enlighet med 
gällande förmånstagarförordnande.

Grupplivförsäkring GF 955
Försäkringen ingår i ditt medlemskap i Målarna och omfattar såväl dig själv som din livspart-
ner. Försäkringen innehåller även barngruppliv. GF 955 gäller till och med den månad du fyller 
65 år. Försäkringen ger din familj ett ekonomiskt tillskott i händelse av att du eller någon i din 
medförsäkrade familj avlider.
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rättshjälp
MEDLEMSFÖRMÅN ENDAST FÖR MEDLEMMAR I FÖRBUNDET 

Områden där Rättshjälp kan beviljas 
Grundregeln är att rättshjälp kan ges i ärenden som har 
samband med din anställning och/eller medlemskapet i 
Målareförbundet, och är av ”mer än ringa betydelse” för 
dig.

Områden där rättshjälp kan ges är i huvudsak försäkring-
ar (även socialförsäkringen), arbetsrätt, konkurs, skade-
stånd eller brottmål. 

Om ärendet rör en händelse som inträffat under resa till 
eller från arbetet omfattar rättshjälpen enbart biträde 
med handläggning av förmodad arbetsskada. 

Rättshjälp beviljas aldrig i ärenden som handlar om trafik-
onykterhet eller om fritidsrelaterade ärenden. Inte heller i 
ärenden som är föranledda av händelser i annat arbete än 
det som Målareförbundet har avtalsrätten för.

Sök rättshjälp på din avdelning
Anmäl till din avdelning att du behöver Rättshjälp och skälen 
för det. Avdelningen dokumenterar och utreder din ansökan 
och vidarebefordrar materialet till förbundet för bedömning 
och beslut. 

Ärenden av enklare karaktär kan avdelningarna ofta hantera 
själva medan det i mer komplicerade fall kan vara nödvändigt 
att koppla in juridisk expertis som vi har tillgång till genom 
juristbyrån LO-TCO Rättsskydd AB (ägs av LO-förbunden). 

Rättshjälp - en värdefull medlemsförmån
För att garantera att ekonomiska skäl aldrig ska tvinga en medlem i Målarna att avstå från att få en tvist 
med ett försäkringsbolag eller en arbetsgivare prövad ingår möjligheten till kostnadsfri rättshjälp i 
medlemskapet. Det handlar om ärenden som har samband med anställningen eller kollektivavtalet i 
medlemskapet.
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barn & ungdom
FRIVILLIG TILLVALSFÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I FÖRBUNDET 

Generösa teckningsvillkor
• Alla barn kan försäkras utan prövning upp till 18 års ålder.
• Försäkringen gäller tom. det kalenderår den försäkrade fyl-

ler 25 år.
• Ersättning för invaliditet lämnas även om barnet får ersätt-

ning från andra försäkringar.
• Barnsjukdomar är ersättningsgrundande.
• Småbarnsrabatt tom. det år barnet fyller 8 år.
• Möjlighet att välja högre invaliditetsersättning, upp till 50 

pbb.
• Även barnbarn och andra närstående barn kan försäkras.

Exempel på ersättningar i försäkringen
• Medicinsk invaliditet, max 3x20 pbb.
• Ekonomisk invaliditet, max 20 pbb.
• Ersättning vid kritisk sjukdom, 2 pbb.
• Ersättning för vårdbidrag, max 2 pbb per år fram till 19 års 

ålder.
• Dödsfallsbelopp, 1 pbb.
• Ersättning för kostnader vid olycksfall t.ex. tandskada, klä-

der och glasögon, krisbehandling m.m.
• Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för ska-

dans eller sjukdomens läkande.
• Sjukhusvistelse, 425 kr/dag i max 365 dagar.
• Ersättning vid vård i hemmet, 425 kr/dag i max 30 dagar.

Begränsningar
• Försäkringen gäller för olycksfall från det ni har tecknat 

den. För sjukdom måste man ha haft försäkringen i minst 
6 månader för att få full ersättning.

• Om försäkringen tecknas efter att barnet har fyllt sex 
år gäller den inte för neuropsykiatrisk störning (ICD 
F70-F99).

• Försäkringen gäller inte för sjukdomar som omfattas av 
smittskyddslagen.

• För sjukdomar som cystisk fibros, epilepsi m.fl. lämnas 
ingen eller begränsad ersättning i vissa/samtliga ersätt-
ningsmoment.

För mer information www.folksam.se

Målarnas Barn- och Ungdomsförsäkring
Ett barn som invalidiseras till följd av sjukdom eller olycka så att det hindrar arbete i vuxen ålder får 
utan eget försäkringsskydd nöja sig med lägsta förtidspension. Samma barn försäkrat med Målarnas 
Barn- och Ungdomsförsäkring har en helt annan ekonomisk plattform som vuxen. Även under barnens 
uppväxttid ger försäkringen familjen kostnadsersättningar för omvårdnad och rehabilitering vid sjuk-
dom och olycksfall.
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sjuk & dödsfall
FRIVILLIG TILLVALSFÖRSÄKRING  FÖR MEDLEMMAR I FÖRBUNDET 

Försäkringsvillkor 
•  Försäkringen gäller tom månaden den försäkrade med-

lemmen fyller 65 år.
•  Du måste ha varit fullt arbetsför i 90 dagar i följd när du 

tecknar försäkringen alternativt om du är arbetsoför-
mögen när du tecknar börjar försäkringen gälla först 
när du åter varit fullt arbetsför 90 dagar i följd.

•  En karenstid om 90 dagar gäller alltid.

Ersättningar i försäkringen 
• vid fortsatt arbetsoförmåga efter 90 dagar
När du har varit arbetsoförmögen karenstiden på 90 dagar 
får du 1 500 kr i ett engångsbelopp. Är du fortsatt arbets-
oförmögen till minst hälften får du högst 1 500 kr per dag 
i högst 18 månader. Därtill en kostnadsersättning på 1 500 
kr efter 90 dagars karens.

• vid allvarlig sjukdom/diagnos
Om du pga sjukdom eller olycksfallsskada får någon av de 
listade diagnoserna (se på folksam.se) fastställd av en spe-
cialistläkare i Sverige kan försäkringen ge 50 000 kr i ett 
engångsbelopp. Om du avlider eller uppnår försäkringens 
slutålder inom 30 dagar från händelsen lämnas ingen ersätt-
ning. Ersättning lämnas för högst tre olika diagnoser vid olika 
tillfällen.

• vid dödsfall
Om du dör före 65 år utgår 200 000 kr i ett engångsbelopp 
till dina efterlevande; make, registrerad partner eller sam-
bo, eller i andra hand till arvsberättigade släktingar. Du 
kan själv välja annan ordning genom att ändra förmånsta-
gareförordnandet skriftligt till Folksam. 

70 kr per månad oavsett ålder
För medlem är premien 70 kr/månad, och för medförsäk-
rad livspartner 42 kr/månad.

Så anmäler du dig till försäkringen 
Vid inträde i förbundet får du ett brev hem som du om-
beds besvara inom 30 dagar om du inte vill ha försäkring-
en. Om du väljer att ansluta dig vid detta tillfälle krävs ing-
en hälsoförklaring. När du registrerats som försäkrad får 
du ett försäkringsbesked som visar att försäkringen trätt i 
kraft samt ett inbetalningskort. Redan medlem kan givet-
vis också ansluta sig, kontakta Folksams Kundservice.

Sjuk- och Efterlevandeförsäkring för medlem 
och medlems partner 
Som medlem i Målareförbundet kan du teckna sjuk- & dödsfallsförsäkringen men betala pre-
mien själv. Försäkringen ger ett ekonomiskt tillskott vid tre händelser; om du blir arbetsoförmö-
gen till följd av sjukdom, får en allvarlig diagnos eller avlider före 65 års ålder. Du kan teckna 
försäkringen både för dig själv och för din livspartner. 
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Avtalsgruppsjukförsäkringen 
AGS
Jag har hört att månadsbeloppet från AGS är 
över fyra tusen kronor, stämmer det?

Månadsbelopp från AGS betalas endast till 
försäkrade som har beviljats sjuk- eller ak-

tivitetsersättning från Försäkringskassan. Beloppets storlek 
beräknas på individens sjukpenninggrundande inkomst vid 
insjuknandet, är således ingen fix summa.

Jag har ett svårbehandlat eksem som tvingar mig till sjukskriv-
ning några veckor då och då. Är det lönt att anmäla korta sjuk-
perioder till försäkringen? 

Absolut, du har rätt till AGS dagersättning från den sjukdag 
du får sjukersättning från Försäkringskassan även vid sjuk-
skrivning kortare perioder.

Jag var sjukskriven under en mycket lång period och fick vid en 
viss tidpunkt dagersättningen höjd. Ändå minskade beloppet 
vilket jag inte förstår?

Perioden man har sjukpenning från Försäkringskassan med 
80 % av lönen lämnar försäkringen en dagersättning mot-
svarande 12,5 % av sjukpengen. När den därefter sjunker till 
75 % ökar dagersättningen till motsvarande 13,3 % av sjuk-
penningen. Men eftersom den något högre procentandelen 
lämnas på ett lägre belopp blir resultatet en viss minskning 
i reella tal.

Hann bara jobba 65 dagar, heltid, på mitt nya jobb innan jag 
blev sjukskriven. Är 38 år gammal. Har fått beskedet att jag mis-
sar AGS-ersättning eftersom jag inte jobbat 90 dagar. Varför?

90 dagar är grundvillkoret för ersättning, så långt stämmer 
det. Men om du hade anställning innan den senaste anställ-
ningen ska även den räknas, och då kanske du kommer upp i 

90 dagar? Allt sagt under förutsättning att det företaget hade 
kollektivavtal. Prata med din försäkringsinformatör så får du 
hjälp att reda ut begreppen.

Hur länge kan jag få ersättning från AGS-försäkringen?

Du kan få dagersättning som längst till och med den 360:e da-
gen i sjukperioden. Om din sjukskrivning skulle leda till att du 
får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan 
du få månadsersättning. I så fall ska du skicka in en kopia av 
Försäkringskassans beslut om sjukersättning och en kopia av 
ditt senaste läkarintyg till AFA.

Jag har haft flera sjukskrivningar, måste jag anmäla varje sjuk-
period för sig?

Om det har gått mer än fem dagar mellan två sjukperioder 
måste du göra en anmälan för varje period, annars inte.

Jag ska snart vara tjänstledig, gäller AGS-försäkringen även 
under ledigheten?

Den fortsätter att gälla som tidigare i sex månader. Därefter 
kan den fortsätta gälla i ytterligare 720 friska dagar, förutsatt 
att du har kvar din sjukpenninggrundande inkomst. Om du 
blir sjuk under efterskyddstiden förbrukas inte efterskydds-
dagar de dagar som du får sjuklön, sjukpenning, sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning.

Vad betyder ”sjuklön”?

Sjuklön är den lön arbetsgivaren är skyldig att betala de första 
14 dagarna av en sjukperiod (efter en karensdag). 

Vad betyder ”sjukpenning”?

Anställd som är sjuk mer än 14 dagar kan ansöka hos Försäk-
ringskassan om sjukpenning från sjukdag 15.

frågor & svar 
om våra fackliga försäkringar

Avtalsförsäkringar
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frågor & svar 
om våra fackliga försäkringar

Premiebefrielseförsäkringen
Vad exakt är nyttan med Premiebefrielseförsäkring vid 
föräldraledighet?

Försäkringen övertar arbetsgivarens inbetalning av pen-
sionspremie till Avtalspension SAF-LO och Kooperationens 
avtalspension, KAP, för anställd vid föräldraledighet med för-
äldrapenning i samband med barns födelse. Försäkringen 
betalar pensionspremien i högst 390 dagar per födsel. Med 
födsel jämställs adoption.

När infördes Premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet?

Försäkringen infördes år 2000. Den gäller för dagar med för-
äldrapenning som tas ut från 1 januari 2000, även om barnet 
är fött före det datumet.
 
Gäller försäkringen om jag blir arbetslös?

Nej, du måste ha en anställning där du omfattas av försäkring-
en varje gång som du börjar en ny period med föräldrale-
dighet.

Gäller försäkringen vid adoption?

Ja, adoption jämställs med födsel.
 
Gäller försäkringen för hela föräldraledigheten?

Försäkringen gäller för de dagar som Försäkringskassan be-
talar föräldrapenning i samband med barns födelse - men 
högst i 390 hela dagar per födsel. Två dagar med halv föräld-
rapenning räknas som en hel dag.

Gäller försäkringen för längre tid än 390 dagar vid t ex. 
tvillingfödsel?

Nej, försäkringen gäller i högst 390 dagar.
 

Gäller försäkringen vid vård av sjukt barn?

Nej.
 
Gäller försäkringen för ”pappadagarna”?

Nej, den gäller inte för de 10 dagarna i samband med förloss-
ningen som är avsedda för pappan.
 
Gäller försäkringen om jag har havandeskapspenning?

Nej.
 
Hur gäller försäkringen om föräldrarna delar på föräldraledig-
heten?

Om båda föräldrarna omfattas av försäkringen kan de 390 da-
garna fördelas mellan dem.

Har jag rätt att välja förvaltare för min Avtalspension SAF-LO när 
försäkringen betalar min premie?

Ja.

När ska jag göra anmälan?

Du kan göra anmälan till oss samtidigt som du planerar din 
föräldraledighet med Försäkringskassan. Ändrar du på din 
planerade föräldraledighet måste du anmäla det till oss. Du 
kan också anmäla perioder du tagit ut med föräldrapenning 
i efterhand.
 
Hur gör jag anmälan?

Du ska fylla i blanketten ”Anmälan premiebefrielseförsäk-
ring vid föräldraledighet i samband med barns födelse” och 
sända den till AFA Försäkring. Blankett ska finnas på ditt jobb, 
annars finns den på din avdelning. Rådfråga din försäkrings-
informatör om du behöver hjälp med anmälan.
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Avgångsbidragsförsäkringen 
AGB
Jag kände inte till AGB-försäkringen och ut-
nyttjade därför inte den när jag blev uppsagd 
för cirka två år sedan. Kan jag få ut något från 
den så här långt efteråt? 

Anmälan ska göras inom två år från det 
att anställningen upphörde. Förmodligen jobbade du en upp-
sägningstid efter själva uppsägningen vilket talar för att du 
fortfarande ligger inom tidsgränsen i villkoret. Ta kontakt 
med din försäkringsinformatör så hjälper hon/han dig med 
anmälan.

Vi visste att vi skulle bli uppsagda inom kort och valde därför 
att sluta själva för att kunna vara med på en kurs som vi själva 
bekostade. Jag undrar nu om vi har rätt till AGB-ersättning trots 
att vi kunde ha jobbat kvar ett par veckor till?

Försäkringsvillkoren säger: ”AGB kan även ges åt medarbe-
tare som slutat sin anställning utan att uppsägning gjorts, om 
det klart framgår att medarbetaren slutar på initiativ av fö-
retaget och under förutsättning att anställningen upphör pga 
arbetsbrist….varaktig personalreduktion.” Det ser ut som om 
ni uppfyller det villkoret så kontakta AFA och låt dem avgöra 
saken.

Varför har jag fått ett lägre belopp än det som står i tabellen?

Kan bero på att du har arbetat deltid.

Går jag miste om AGB-ersättning om jag får ett nytt jobb?

Nej, du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersätt-
ning. Förutsättningen är att din nya arbetsgivare inte har sam-
band med din tidigare arbetsgivare eller har tagit över den 
verksamheten.

Vad gäller när jag får jobba kvar hos min tidigare arbetsgivare 
men med lägre arbetstid?

Du ska göra en anmälan eftersom du kan ha rätt till del av 
AGB-beloppet.

Är AGB-ersättningen skattefri?
Nej, den räknas som inkomst och ska beskattas som sådan. 
AFA gör skatteavdrag med 30 procent och lämnar kon-
trolluppgift till Skatteverket.

Påverkar AGB-ersättningen min a-kassa?
Nej, absolut inte. I anmälan till a-kassan behöver du inte ens 
redovisa AGB-ersättningen.

Omställningsstöd
Jag jobbar på ett företag utan kollektivavtal 
men är medlem i Målarna. Har jag möjlighet 
att få hjälp från Omställningsförsäkringen om 
jag blir uppsagd?

Nej, Omställningsstödet har sin grund i kol-
lektivavtalet och ett sådant måste finnas för 

att försäkringen ska gälla. Du ska kanske fundera över om du 
inte borde byta arbetsgivare eller få den du har att förstå att 
kollektivavtalet är bra både för företaget och för de anställda. 
Kontakta din avdelning, de kommer gärna ut och informerar 
din arbetsgivare.

Varför kan jag inte själv ansöka om omställningsstöd, jag är ju 
medlem i facket?

Avtalet är skrivet så att det är ditt fack tillsammans med den 
uppsägande arbetsgivaren som ska sköta administration och 
service till medlemmarna i samband med stödet.

frågor & svar 
om våra fackliga försäkringar

Avtalsförsäkringar
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Om jag blir uppsagd kan jag få hjälp från Omställningsförsäk-
ringen till en kompletterande utbildning som dekorationsmåla-
re och därmed slippa det tunga jobb som min axelskada bara 
förvärras av?
Omställningsstödet är till för att hjälpa den enskilde utifrån 
sina personliga förutsättningar och önskemål med insatser 
som ökar möjligheterna att få nytt jobb snabbt. Så svaret tor-
de vara ja på din fråga. Du har uppenbarligen en skada som 
hämmar dig i jobbet; Har du anmält det som arbetsskada el-
ler i varje fall undersökt om skadan kan klassas som sådan? 
Om inte, ta kontakt med din avdelning och diskutera saken 
med dem.

Trygghetsförsäkring Arbetsskada
Kan jag stämma min arbetsgivare för att jag 
har skadat mig på jobbet?

Nej, genom vår kollektivavtalade arbets-
skadeförsäkring får du ersättning som ska 
motsvara ett skadestånd.

Om jag måste byta till ett sämre betalt jobb till följd av “bevi-
sad” arbetsskada/sjukdom, får jag ersättning från TFA-försäk-
ringen då?

Försäkringen kan ge livränta upp till den lön du skulle haft i 
ditt ursprungliga yrke.

Jag har blivit hotad flera gånger på jobbet och mår psykiskt då-
ligt av det. Gäller försäkringen sådana skador?

Ja, det räknas som ett olycksfall i arbetet och du kan vara be-
rättigad till ersättning för till exempel inkomstförlust, kostna-
der och sveda och värk. Du ska absolut kontakta AFA snarast.

Jag får eksem av de kemikalier jag måste hantera i jobbet, räk-
nas det som arbetssjukdom?

Om du kan visa på ett ”orsakssamband” så bör det göra det. 
Minst lika viktigt är att du har pratat med ditt skyddsombud 
och arbetsgivaren om dina problem och försökt hitta en lång-
siktig lösning. Det är inte okej att bli sjuk av jobbet.

Om jag skadar mig svårt med lång sjukskrivning men inte får 
några bestående men, vilken nytta har jag då av TFA-försäk-
ringen?

Du får sannolikt ersättning både för din inkomstförlust och 
alla utlägg du haft för vård och annat under sjuktiden.

Vad menas med arbetssjukdom?

Arbetssjukdom beror på att du har utsatts för något skadligt 
i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa. 
Det kan vara faktorer som tunga lyft eller olämpliga arbets-
ställningar som kan ge rygg- eller ledbesvär, ensidigt arbete 
som kan orsaka muskel- och senskador, farliga ämnen som 
kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer el-
ler psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka 
psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som exem-
pelvis magsår eller hjärtbesvär. För ersättning från försäk-
ringen måste sjukdomen vara godkänd av Försäkringskassan 
eller finnas i ILO-förteckningen över arbetssjukdomar samt 
kvarstå i minst 180 dagar.
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Tjänstegrupplivförsäkring TGL
Är ersättning från TGL-försäkringen skatte-
pliktig?

Nej, den räknas inte som inkomst och utbe-
talas utan skatteavdrag

Jag har fortsatt mitt jobb efter fyllda 65 år (fyllde i fjol) utan 
andra förändringar än att arbetstiden har minskats till tjugo 
timmar i veckan. Hur gäller TGL-försäkringen för mig och min 
familj? 

Den gäller oförändrat (dock inget efterskydd) så länge du 
jobbar oförändrat och utan avbrott (tillfällig sjukfrånvaro räk-
nas inte som avbrott) minst 16 h/vecka.

Jag är singel med hemmavarande, minderåriga barn. I händel-
se av min död, får barnen det grundbelopp som en livspartner 
annars skulle ha fått?

De får hela grundbeloppet om de är under sjutton år, halva om 
de är över sjutton men inte har fyllt tjugoett.

Min man jobbade i ett annat EU-land men blev arbetslös. Han 
sökte jobb aktivt både där och i Sverige men dog oväntat efter 
ett brustet artärbråck. Kan vi efterlevande ha rätt till ersättning 
från TGL-försäkringen?

Så här säger villkoret: ”Även den som är arbetssökande i an-
nan EU-stat på sätt som krävs för att få dagpenning från a-kas-
san anses stå till arbetsmarknadens förfogande genom intyg 
från offentlig arbetsförmedling eller registrerad arbetslös-
hetskassa.” Du bör ta kontakt med AFA eller försäkringsan-
svarig på den avdelning din man tillhörde så hjälper de dig 
vidare.

Kan jag styra om till annan förmånstagare än min sambo, och i 
så fall hur gör jag det?

Du vill uppenbarligen att grundbeloppet från försäkringen 
ska tillfalla någon annan än livspartnern. Du fyller helt enkelt 
i ett förmånstagarförordnande, finns bl.a. på Foras hemsida.

Hur gäller försäkringen om jag blir arbetslös?

Om du varit anställd i 180 dagar och blivit arbetslös och söker 
arbete har du kvar ditt skydd under två år. Om du har varit 
anställd kortare tid gäller skyddet lika länge som anställning-
en varat.

Avtalspension SAF-LO
Jag ska vara föräldraledig senare i år - hur 
betalar jag min pensionspremie då?

Den premiebefrielseförsäkring som ingår 
betalar premien under tiden du är föräldra-
ledig med ersättning från Försäkringskas-

san. Du måste dock själv rapportera din ledighet till AFA för 
att försäkringen ska träda i kraft.

Jag har hört att det inte kostar något att välja till återbetalnings-
skydd till avtalspensionen. Stämmer det?

Återbetalningsskydd kostar inget i den meningen att det inte 
dras någon avgift ur din pensionspremie. Däremot får du inte 
del av den pott som kallas ”arvsvinst” och som skapas som 
en del av systemet av pensionskapital från dem som avlider 
och inte har valt återbetalningsskydd. I slutänden brukar det 
betyda minst tio procent lägre avtalspension om man har valt 
återbetalningsskydd.

Vilka är uttagsreglerna för Avtalspension SAF-LO?

Avtalspension SAF-LO kan betalas ut livslångt eller under val-
fri begränsad tid. Huvudregeln är att den begränsade tiden 
måste vara minst fem år och maximalt tjugo år. Man kan även 
påbörja utbetalningen före 65 års ålder, men tidigast från 55 
års ålder. Eller vänta med att ta ut pensionen till efter 65 års 
ålder. Ett annat alternativ är partiellt uttag men måste då sam-
tidigt gå ner i arbetstid. Om man t ex går ner 25 procent i 
arbetstid kan man maximalt använda 25 procent av pensions-
kapitalet.
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Medlemsförsäkringar 

Målarnas Medlemsolycksfall 
Fritid 
Mådde mycket dåligt en lång tid efter en 
nära anhörigs död och gick i terapi. I efter-
hand har jag fått höra att jag kunnat få ekono-
misk hjälp till detta av medlemsförsäkring-
en? Kan jag anmäla i efterhand?

Du bör kontakta Folksam och diskutera saken med dem.

I samband med en olyckshändelse blev min sambos nya dyra 
skinnstövlar förstörda. Jag har tecknat Livspartnerförsäkringen 
för henne, kan hon få ersättning för stövlarna även om hon inte 
skadade sig själv vid händelsen? (Det var bara jag som fick fy-
siska skador, och jag har fått flera olika ersättningar från min 
försäkring.)

Det bör vara möjligt. Anmäl skadan till Folksam.

Gäller exakt samma villkor i den frivilliga tillvalsförsäkringen 
för min livspartner som i min medlemsförsäkring?

Ja, det är samma försäkring

Rättshjälp
Jag skadades i en trafikolycka (var inte vållande) 
och är inte nöjd med hur försäkringsbolaget 
vill ersätta mig för de bestående men jag an-
ser att skadan gett mig. Kan jag få rättshjälp 
från förbundet?

Tala med din avdelning, det kan absolut finnas förutsättningar 
för hjälp i ditt fall.

Målarnas Hemförsäkring
Mitt barns mobiltelefon stals ur ett låst skåp i 
skolan och rektorn hävdar att stölden ska er-
sättas av vår hemförsäkring och inte skolans 
försäkring. Hur stämmer detta, vi hade ju ing-
en skuld i stölden?

Det stämmer att det är er egen hemförsäk-
ring som ska täcka skadan. Anmäl skadan både till polis och 
därefter till Folksam.

Mina barn bor växelvis hos mig och sin pappa, i vilket hems 
hemförsäkring ingår de?

De ingår i försäkringen för det hem de är mantalsskrivna i.

Om frysen lägger av och maten i den blir förstörd, ersätter den 
här försäkringen maten?

Ja det gör den. Du kan även få viss ersättning för den trasiga 
frysen.

En god vän hade en sotskada i sitt vardagsrum till följd av stea-
rinljus som alltid stod på samma plats. Men hennes hemförsäk-
ring täckte inte skadan - skulle denna göra det?

Nej, sotskador från t.ex. stearinljus utgör undantag i de flesta 
hemförsäkringar, så även i denna. Välj sotfria material i ljusen 
och ha dem inte alltid på samma ställe så minskar du risken 
för sotproblem.

Måste jag vidta särskilda åtgärder för att hemförsäkringen ska 
gälla t ex vid ett inbrott?

För att få full ersättning måste man vara försiktig. Det handlar 
dock inte om några extrema försiktighetsåtgärder, men dörrar 
och fönster ska vara låsta, man får inte lämna nycklar gömda 
vid hemmet eller märkta så att tjuvar lätt kan identifiera vart de 
hör. Man bör inte heller lämna saker på altan eller balkong när 
man lämnar hemmet och cykeln ska vara låst med godkänt lås. 
Villkoren säger också att det kan påverka ersättningen om man 
utan skälig anledning utsätter sig för risken att skadas eller är 
berusad/påverkad av droger och utsätter sig för risker.
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Frivilliga tillvalsförsäkringar 

Målarnas Barn- och Ungdoms-
försäkring

Är inte alla barn som går i förskola/skola för-
säkrade genom kommunen?

Det varierar från kommun till kommun, från 
friskola till friskola och omfattar vanligen endast tiden i skolan 
och aldrig den del i en barnförsäkring som utgör sjukförsäk-
ring.

Om mitt försäkrade barn får en sjukdom som kräver att en av 
föräldrarna går ner i arbetstid för att sköta hans omvårdnad, 
kan vi få någon inkomstförlustersättning från försäkringen?

Om barnet får en fastställd invaliditetsgrad och därmed inva-
liditetsersättning kan ni ansöka hos överförmyndaren om att 
få ta en del av den i anspråk för inkomstförlusten.

Gäller barnförsäkringen för alla sjukdomar och lika mycket?

Ja, för alla sjukdomar men med begränsad omfattning vid 
vissa t.ex. autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. 
Försäkring som tecknas efter barnets 6-årsdag gäller inte för 
utvecklingsförsening eller vissa sjukdomar som visar sig un-
der det första försäkringsåret.

Sjuk- och Efterlevandeförsäk-
ring för medlem och medlems 
partner 

Har jag uppfattat rätt: Frivillig Sjuk- och Efter-
levandeförsäkring betalar jag själv premien 

för medan Grupplivförsäkring GF 955 ingår i mitt medlemskap i 
Målareförbundet? 

Precis så är det.

Om jag först är sjuk under en tid och får ersättning enligt för-
säkringens regler för det och sedan avlider: dras den ersätt-
ningen då av från de 200 000 kr som utgör dödsfallsersättning 
till min fru?

Nej, så fungerar det inte, ersättningarna betalas ut oberoende 
av varandra och oberoende av hur sjukdomsbilden har sett 
ut innan dess.

Får mina efterlevande dödsfallsersättning både från den här 
försäkringen och från min medlemsförsäkring GF 955, eller 
bara från en av dem?

Ja, det finns ingen koppling mellan försäkringarna, dina an-
höriga får full ersättning från båda ifall du avlider före 65 års 
ålder.
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