
Du är försäkrad
Kortfattad information om avtalsförsäkringar 

KFO-LO-området

2008

Sjukdom sid 3
Arbetsskada sid 6
Arbetslöshet sid 8
Dödsfall sid 11
Ålderspension sid 15
Utlandstjänstgöring  sid 21



KP 256   25.500   © 2008 KP PENSION & FÖRSÄKRING
Omslag Scandia 2000 150 gr. Inlaga Galerie Art Matt 115 gr. 
Omslagsfoto Andreas Eklund.
Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås 2008, ett miljöcertifi erat företag.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Kontakta gruppchefen först
Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett ärende ber vi dig kontakta 
klagomålsansvarig, d.v.s. gruppchefen för den grupp som handlagt 
ditt ärende. 

Vår policy när det gäller klagomål är att de ska behandlas effektivt 
och på ett omsorgsfullt sätt. Om vi inte kan ge dig svar inom 
två veckor ska du bli informerad om handläggningen av ärendet 
och få besked om när svar kommer att lämnas. Om vi inte kan 
tillmötesgå ditt klagomål, har du rätt att få en motivering till detta.

Prövning av Kundombudsmannen KP
Om du efter kontakt med gruppchefen fortfarande är missnöjd, 
kan du begära att få ärendet prövat av Kundombudsmannen KP. 

Kundombudsmannen är en fristående och opartisk instans som 
kostnadsfritt omprövar de fl esta försäkrings- och skadeärenden. 

Anmälan måste göras inom ett år från det att KP lämnat slutligt 
besked.

Prövning av KPs Pensionsnämnd 
Nästa instans som kan pröva ditt ärende är KPs Pensionsnämnd, 
som är KPs interna överprövningsnämnd.

Frågor som rör tolkning av överenskommelsen mellan KFO 
och LO avseende Kooperationens avtalsförsäkringar eller 
tolkning/tillämpning av bestämmelser i övrigt avseende kollektiv-
avtalsgrundad försäkring för arbetare/personliga assistenter prövas 
av KFF-nämnden.

Allmänna reklamationsnämnden
Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, 
som är en opartisk statlig myndighet som utan avgift för parterna 
kan pröva försäkringstvister.

Allmän domstol
Saken kan även prövas i allmän domstol.   

Kundombudsmannen KP 
106 60 Stockholm
Tfn 08-772 84 30  

KPs Pensionsnämnd
Box 2207
103 15 Stockholm

Allmänna reklamations-
nämnden
Box 174 
101 23 Stockholm
Tfn 08-555 017 00, 
www.arn.se 
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KP Pension & Försäkring (KP) är den övergripande benämningen för 
den verksamhet som från och med den 1 januari 2008 bedrivs gemen-
samt av KPs verksamhetsgren inom Folksam Liv, Konsumentkoopera-
tionens pensionsstiftelse, KP Fondförsäkring AB och KP Pension & 
Försäkring HB.

KP administrerar bl.a. tjänstepensioner för tjänstemän och arbetare 
i kooperativa och folkrörelseägda företag. Vi utför även administrativa 
uppdrag åt andra försäkringsgivare.

Du är försäkrad genom avtal
Enligt det kollektivavtal som du tillhör betalar din arbetsgivare avgifter
för din tjänstepension och de övriga avtalsförsäkringar som du om-
fattas av. Tjänstepensionen kompletterar pensionen från Försäkrings-
kassan medan avtalsförsäkringarna kan ge ersättning vid t.ex. arbets-
löshet, arbetsskada och dödsfall. 

Aktuell information på www.kp.se
På vår hemsida, www.kp.se, hittar du aktuell information om de 
pensioner och försäkringar som du omfattas av genom ditt arbete. 
Texterna och trycksakerna uppdateras så fort det sker en ändring.

På hemsidan kan du ladda ner denna broschyr som pdf och dess-
utom beställa den i tryckt form.

Du hittar även våra blanketter på hemsidan. Eftersom de kan 
ändras ber vi dig att alltid hämta den blankett du behöver från hem-
sidan. Men du kan även beställa den via vår kundservice.

Aktuell information om de lagstadgade försäkringarna hittar du på 
www.fk.se.

Vår kundservice hjälper dig
Har du frågor om ditt försäkringsskydd? Kontakta gärna KPs kund-
service på telefon 020-485 485. Du kan ringa måndag-fredag kl. 8-17. 
Vill du hellre skicka e-post är adressen kundservice@kp.se.

Nyhet! Se din pension på www.kp.se!
Nu kan du logga in och se ditt försäkringsskydd direkt på vår 
hemsida. Om du har fondförsäkring, kan du även göra fondbyten. 
Läs mer på www.kp.se.

Du vet väl att 
www.kp.se alltid ger 
dig aktuell information.
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Du omfattas av bl.a. följande försäkringar 
och förmåner:

Enligt lag Enligt avtal
– Sjukförsäkring – Avtalsgruppsjukförsäkring AGS
– Arbetsskadeförsäkring – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
   TFA
– Arbetslöshetsförsäkring – Försäkring om avgångsbidrag AGB
  – Omställningsstöd
– Efterlevandepension – KAP-familjeskydd
  – Avtalsgrupplivförsäkring AGL
– Allmän pension – KAP-ålderspension
– Visst försäkringsskydd  – Försäkringsskydd vid 
 vid utlandstjänstgöring  utlandstjänstgöring inkl. 
    läkekostnadsförsäkring LFU 

Förmånerna värdesäkras genom basbeloppen
Prisbasbeloppet är ett värdesäkrat penningbelopp som följer den 
allmänna prisutvecklingen. Försäkringskassan använder prisbas-
beloppet bl.a. för att fastställa taket i sjukförsäkringen och arbetsskade-
försäkringen. KP använder det bl.a. vid beräkningen av försäkrings-
belopp i avtalsgrupplivförsäkringen, AGL.

Det förhöjda prisbasbeloppet används av KP bl.a. vid beräkningen 
av KAP-familjeskydd.

Inkomstbasbeloppet, som följer inkomstutvecklingen i landet, 
används av Försäkringskassan vid beräkning av pensionsgrundande 
inkomst. KP använder inkomstbasbeloppet vid beräkning av din 
tjänstepension, KAP.

Basbeloppen år 2008
– Prisbasbelopp: 41.000 kr
– Förhöjt prisbasbelopp: 41.800 kr
– Inkomstbasbelopp: 48.000 kr

Högsta inkomst vid beräkning av bl.a. sjukpenning: 
7,5 x 41.000 kr = 307.500 kr. 

Högsta inkomst vid beräkning av bl.a. allmän pension: 
7,5 x 48.000 kr = 360.000 kr.
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Sjukdom
Om du blir sjuk får du först sjuklön från arbetsgivaren och sedan 
sjukpenning från Försäkringskassan, enligt den lagstadgade sjuk-
försäkringen. Dessutom kan du få ersättning från avtalsgruppsjuk-
försäkringen AGS.

Sjukförsäkringen
Den första dagen du är borta från arbetet får du ingen ersättning 
(karensdag). Fr.o.m. den andra t.o.m. den 14:e dagen utbetalar 
arbetsgivaren sjuklön enligt lag med 80 % av inkomsten.

Fr.o.m. den 15:e dagen utbetalar Försäkringskassan sjukpenning 
motsvarande knappt 80 % av din sjukpenninggrundande inkomst 
upp till 7,5 prisbasbelopp.

Långvarig nedsättning av arbetsförmågan
– Är du 19-29 år kan du få aktivitetsersättning, som är tids-

begränsad.
– Är du 30-64 år och det är möjligt att du så småningom kan återgå 

till arbetet, kan du få tidsbegränsad sjukersättning.
– Är du 30-64 år och inte kan återuppta ditt arbete, kan du få 

sjukersättning. Utbetalningen upphör när du fyller 65 år.

Du kan få uppgift om ersättningens storlek hos Försäkringskassan.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS
Den ersättning du får från Försäkringskassan kan kompletteras med 
ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS. Försäkringen är 
tecknad i AFA Sjukförsäkring.

AGS-ersättning utbetalas av AFA vid sjukpenning, aktivitetsersätt-
ning, tidsbegränsad sjukersättning och sjukersättning.

ENLIGT LAG
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Du kan få ersättning 
både från Försäk-
ringskassan och 
AFA Sjukförsäkring 
om du blir sjuk.
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För att kunna få AGS-ersättning måste du
– ha en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkrings-

kassan
– vara yngre än 65 år
– ha varit anställd i minst 90 dagar (tid hos annan arbetsgivare som 

tecknat försäkringsavtal om AGS, ITP eller KTP får räknas med, 
om någon del av anställningen ligger inom de två år som närmast 
föregår den nu aktuella anställningen)

– ha varit arbetsför till minst 25 % sedan minst en vecka, när försäk-
ringen träder i kraft.

Är du sjuk, ledig enligt föräldraledighetslagen eller ledig med lön 
gäller försäkringen så länge sjukdomen eller ledigheten varar. Är du 
tjänstledig för studier eller ledig av annan orsak gäller försäkringen i 
högst sex månader.

Om du har sjukpenning
Ersättning från AGS utbetalas under sjukdag 15-360.

När sjukpenning utbetalas med 80 % av din sjukpenninggrundande 
inkomst är AGS-ersättningen 12,5 % av sjukpenningen, vilket mot-
svarar ca 10 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. När sjuk-
penning utbetalas med 75 % av din sjukpenninggrundande inkomst är 
AGS-ersättningen 13,3 % av sjukpenningen.

Dag 1

Sjukpenning ca 80 %
av SGI*

Sjuklön enligt
lag 80 %
av lönen

AGS-ers. ca 10 % av lönen

2-14 15-360 361-

Karensdag

Så här mycket får du i ersättning om du blir sjuk och
din årslön understiger 307.500 kr/år:

Sjukpenning 

* SGI = sjukpenninggrundande inkomst (multipliceras här med

 faktorn 0,97).

 Sjuklönen utbetalas av arbetsgivaren.

 Sjukpenningen utbetalas av Försäkringskassan.

 AGS-ersättningen utbetalas av AFA Sjukförsäkring. 
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Exempel 
Sjukdag 15-360
Lön, kr/år AGS-ersättning
180.000  Sjukpenning: 80 % x 180.000 x 0,97/365 = 
   383 kr/kalenderdag.
   AGS-ersättning: 12,5 % x 383 = 48 kr/kalenderdag
240.000  Sjukpenning: 80 % x 240.000 x 0,97/365 = 
   510 kr/kalenderdag.
   AGS-ersättning: 12,5 % x 510 = 64 kr/kalenderdag.

Räkneexemplen gäller om din arbetsförmåga är helt nedsatt. 
Om din arbetsförmåga är delvis nedsatt, med 1/4, 1/2 eller 3/4, 
får du ersättning i motsvarande grad.

Om du har aktivitetsersättning/sjukersättning
Om Försäkringskassan beviljar dig aktivitetsersättning, tidsbegränsad 
sjukersättning eller sjukersättning, utbetalas AGS-ersättning som ett 
månatligt belopp enligt en särskild tabell. Månadsbeloppets storlek 
bestäms av den sjukpenninggrundande inkomsten vid insjuknandet.

Se tabellen på www.kp.se, under Pension & försäkring/KFO-LO/
Sjukdom.

Efterskydd
Om AGS upphör att gälla, t.ex. för att du har slutat din anställning 
eller varit tjänstledig under en längre tid, har du ett efterskydd. 
Det innebär att du omfattas av försäkringen under ytterligare 720 
dagar, under förutsättning att du har kvar din sjukpenninggrundande 
inkomst.

Anmälan
Du måste fylla i en anmälan för att kunna få AGS-ersättning och 
premien till KAP-ålderspension betald när du är sjuk. Blankett fi nns 
på www.kp.se. Om du har aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjuk-
ersättning eller sjukersättning måste du dessutom bifoga en kopia av 
Försäkringskassans beslutsmeddelande.

Skatt
Ersättningen från AGS är skattepliktig.
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Arbetsskada
Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få lagstadgad ersättning 
från arbetsskadeförsäkringen och avtalsenlig ersättning från Trygg-
hetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Arbetsskadeförsäkringen
Blir du sjukskriven på grund av en arbetsskada får du sjukpenning 
från Försäkringskassan på samma sätt som vid annan sjukdom. Du 
kan också få ersättning för tandvård, eller särskilda hjälpmedel som 
du behöver efter skadan.

Om din arbetsoförmåga blir varaktig eller förväntas bestå under 
minst ett år, kan du ansöka om arbetsskadelivränta hos Försäk-
ringskassan. Beviljas du livränta får du full kompensation för din 
inkomstförlust upp till 7,5 prisbasbelopp.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA
Utöver ersättningen från Försäkringskassan kan du få ersättning från 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, som är tecknad i AFA 
Trygghetsförsäkring.

TFA gäller också vid olycksfall på väg till eller från arbetet, om 
trafi kskadelagen inte täcker den uppkomna skadan.

Vilken ersättning du kan få beror bl.a. på hur länge din arbets-
oförmåga varar och vilken typ av skada det rör sig om: arbetsolycksfall, 
färdolycksfall, arbetssjukdom eller smitta.

Försäkringen gäller alla anställda oavsett ålder och arbetad tid. Du 
omfattas av TFA från första anställningsdagen och så länge anställ-
ningen varar.

Ersättning under akut tid vid olycksfall/färdolycksfall
Beroende på hur lång tid arbetsoförmågan varar, lämnas olika typer av 
ersättning.
– Vid olycksfall i arbetet eller färdolycksfall som medfört arbetsoför-

måga kortare tid än 15 dagar, men som föranlett läkarbesök, lämnas 
ersättning för läkarvårdskostnader, skadade glasögon, proteser och 
dylikt (avdrag för självrisk 500 kr).

– Om arbetsoförmågan varat 15 dagar eller mer ersätts även andra 
nödvändiga merkostnader på grund av skadan samt förstörda kläder 
etc. (avdrag för självrisk 500 kr).

ENLIGT LAG

TFA gäller även 
vid färd till och 
från arbetet.
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– Vid olycksfall i arbetet som medfört arbetsoförmåga i 15 dagar eller 
mer lämnas ersättning för inkomstförlust. Ersättningen täcker i 
de fl esta fall hela inkomstförlusten under sjukskrivningstiden. Har 
skadan uppkommit på grund av färdolycksfall lämnas inte någon 
ersättning för inkomstförlust.

– Vid arbetsoförmåga i 31 dagar eller mer lämnas ersättning för 
fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk).

Arbetssjukdom
Om du i ditt arbete utsätts för skadliga faktorer som t.ex. vibrationer, 
buller eller olika ämnen, kan du drabbas av arbetssjukdom. För att 
kunna få ersättning från TFA måste skadan ha godkänts som arbets-
skada av Försäkringskassan eller fi nnas med i en särskild förteckning, 
ILO-listan, och vara godkänd som arbetsskada enligt TFA.

Om arbetssjukdomen kvarstår 180 dagar efter att den har visat sig, 
ersätts skäliga merkostnader såsom läkar- och sjukvårdskostnader, 
hemhjälpskostnader m.m. (självrisk 500 kr).

Du kan också få ersättning för inkomstförlust samt sveda och värk 
(fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur). Ersättningen utbe-
talas endast om du kan visa att arbetsgivaren varit vållande till skadan 
genom vårdslöshet enligt skadeståndslagen. 

Ersättning vid invaliditet 
Har olycksfallet eller sjukdomen medfört bestående nedsättning av 
funktionsförmågan kan ersättning lämnas för
– fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte och men)
– särskilda olägenheter
– framtida merkostnader
– framtida inkomstförlust under vissa förutsättningar.

Ersättning vid dödsfall
Vid dödsfall på grund av arbetsskada lämnas ersättning för
– begravningskostnader
– förlust av underhåll
– nära anhörigs personskada till följd av dödsfallet (t.ex. psykisk chock).

Skatt
Ersättning för inkomstbortfall är skattepliktig. Övrig ersättning är 
skattefri.
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Arbetslöshet 
Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få lagstadgad 
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom kan du få stöd via  
Omställningsförsäkringen.

Arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, en grundförsäkring 
och en frivillig inkomstrelaterad försäkring. Det är arbetslöshets-
kassan, a-kassan, som betalar ut ersättningen. Du kan få ersättning 
i högst 300 dagar.

Om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte är medlem i någon 
arbetslöshetskassa kan du få ersättning från grundförsäkringen med 
högst 320 kr/dag.

Ersättning från den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen 
betalas ut till dig som tillhör en arbetslöshetskassa och uppfyller 
såväl ett medlems- som ett arbetsvillkor. Efter 5 karensdagar får du 
80 % av inkomsten till och med dag 200. Under dag 201-300 får 
du 70 %. Har du barn under 18 år kan du få ytterligare 150 dagar, 
totalt 450 dagar. Den högsta ersättning du kan få från a-kassan är 
680 kr/dag. Även dagar med aktivitetsstöd räknas in i ersättnings-
perioden.

För mer information om arbetslöshetsförsäkringen ber vi dig 
kontakta din a-kassa.

Omställningsförsäkringen
Omställningsförsäkringen består av Försäkring om avgångsbidrag 
(AGB) och omställningsstöd. 

Omställningsförsäkringen gäller inte för
– personlig assistent som omfattas av avtalet mellan KFO och 

Kommunal och som blivit arbetslös tidigast den 1 januari 2007

– anställd på ett arbetskooperativ som omfattas av avtalet mellan 
KFO och Kommunal.

ENLIGT LAG

Om du blir uppsagd 
kan du få stöd från 
olika håll.
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AGB
Försäkringsgivare för Försäkring om avgångsbidrag, AGB, är AFA 
Livförsäkring, som handlägger ärendena. Din arbetsgivare ansvarar för 
att ansökan fylls i.

För att vara berättigad till AGB ska du ha
– blivit uppsagd från din anställning på grund av arbetsbrist, och den 

driftsmässiga förändringen i företaget ska ha lett till varaktig 
personalreduktion

– fyllt 40 år senast vid anställningens upphörande
– varit anställd minst 50 månader under en sammanlagd femårsperiod 

hos en eller fl era arbetsgivare som varit anslutna till AGB. Femårs-
perioden räknas från anställningens upphörande.

Ersättning
AGB-ersättningens storlek beror på din ålder samt vilken överens-
kommen arbetstid som gällde vid friställningen.

År 2008 består ersättningen av ett engångsbelopp på 26.900 kr samt 
en höjning med 1.140 kr för varje levnadsår mellan 50 och 60 år. Vid 
deltidsarbete utbetalas ersättning i proportion till arbetstiden.

Skatt
AGB-ersättningen är skattepliktig. 

Omställningsstöd (gäller ej KFO-Handels)
Det är Trygghetsfonden TSL som administrerar omställningsstödet 
och handlägger ärendena. Din arbetsgivare ansvarar för att ansökan 
fylls i.

Omställningsstödet ska underlätta för dig att hitta ett nytt arbete. 
Stödet innebär ingen ekonomisk ersättning utan olika individuella 
åtgärder.

För att kunna få omställningsstöd ska du ha varit anställd minst 16 
timmar i genomsnitt per vecka under ett år hos arbetsgivare som är 
ansluten till TSLs omställningsstöd. Om arbetsgivaren ansluter sig till 
omställningsstödet under din pågående anställning, får du även till-
godoräkna dig anställningstid som du hade före anslutningen.
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Du kan få omställningsstöd om du slutat din anställning utan att ha 
blivit uppsagd, om det sker på initiativ av arbetsgivaren och på grund 
av arbetsbrist. Anställningen ska ha upphört utan tvist.  

Du har inte rätt till omställningsstöd om du vill ogiltigförklara 
uppsägningen eller yrka skadestånd från arbetsgivaren med anledning 
av uppsägningen.

Om du har valt rättslig prövning av uppsägningen och därefter 
återkallar dina anspråk, kan du beviljas omställningsstöd efter särskild 
ansökan och prövning. 

Läs mer på www.tsl.se.

KFO-Handels
Om du tillhör avtalet mellan KFO och Handels omfattas du inte av 
omställningsstödet utan av KFO-Handels trygghetsfond. För mer 
information om trygghetsfonden, kontakta vår kundservice.
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Dödsfall 
Vid dödsfall kan dina efterlevande få olika former av lagstadgad ersätt-
ning från socialförsäkringen. Dessutom kan de få ersättning från din 
tjänstepension KAP och avtalsgrupplivförsäkringen, AGL.  

Efterlevandepension
Försäkringskassan kan betala ut omställningspension, förlängd 
omställningspension, garantipension och änkepension till vuxen 
efterlevande. Dessutom kan barnpension och efterlevandestöd till 
barn utbetalas. 

Hur mycket som betalas ut från Försäkringskassan beror bl.a. på 
inkomsten. 

Har dödsfallet orsakats av arbetsskada, utbetalas i stället livränta 
och begravningshjälp från arbetsskadeförsäkringen.

KAP-familjeskydd
Du omfattas av KAP-familjeskydd från 18 års ålder.

Om du avlider innan du har fyllt 65 år utbetalas KAP-familjeskydd 
till din make/registrerade partner/sambo eller dina barn. 

Familjeskyddet ger två förhöjda prisbasbelopp per år (83.600 kr år 
2008). Utbetalning sker månadsvis i fem år (6.967 kr/mån.). 

Om anställningen upphör och du har omfattats av familjeskyddet i 
minst sex månader gäller tre månaders efterskydd, dock längst t.o.m. 
månaden innan du fyller 65 år. Är du under 65 år kan du under efter-
skyddstiden, utan hälsoprövning, teckna en fortsättningsförsäkring. 
Kontakta gärna vår kundservice för mer information. 

KAP-familjeskydd är skattepliktig inkomst.

Återbetalningsskydd
Har du valt återbetalningsskydd till din KAP-ålderspension (se sidan 
17), kan dina efterlevande få en månatlig utbetalning från försäkringen 
vid ditt dödsfall. 

Avlider du innan du har börjat lyfta ålderspensionen gäller följande:
– Om ålderspensionen ligger i traditionell försäkring baseras åter-

betalningsskyddet på det kapital som fi nns i försäkringen vid 
tidpunkten för dödsfallet. 

– Om ålderspensionen ligger i fondförsäkring baseras återbetalnings-
skyddet på fondandelarnas värde då dödsfallet anmäls till KP. 

ENLIGT LAG

Även din familj 
omfattas av ditt 
försäkringsskydd.
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– Återbetalningsskyddet betalas ut under den tid som du har valt, 
5-20 år.

Avlider du efter att ha börjat lyfta ålderspensionen gäller följande:
– Återbetalningsskyddet är lika stort som ålderspensionen. 
– Utbetalning sker under den tid som du har valt, 5-20 år, med 

avdrag för den tid som pensionen har betalats ut. 

Förmånstagare
Enligt det generella förordnandet kan följande personer vara förmåns-
tagare till återbetalningsskyddet:
– I första hand din make/registrerade partner eller sambo.
– I andra hand dina arvsberättigade barn.

Du kan sätta in annan förmånstagare än ovan nämnda, dock är kretsen 
begränsad till följande personer:
– F.d. make/registrerad partner/sambo.
– Styvbarn/fosterbarn.
– Barn/fosterbarn till make/registrerad partner/sambo eller till 

f.d. make/registrerad partner/sambo.

Om du vill ändra förmånstagarförordnandet måste du göra det skrift-
ligen. Blankett fi nns på vår hemsida, men kan också beställas hos vår 
kundservice. 

Avtalsgrupplivförsäkring AGL 
Vid dödsfall kan dina efterlevande få ersättning från avtalsgruppliv-
försäkringen (AGL), som är tecknad i Folksam Liv.

AGL gäller för dig som är fullt arbetsför då anställningen börjar.
Försäkringen gäller även vid sjukdom, föräldraledighet, semester 

och liknande.

Ersättningens storlek
Begravningshjälp motsvarande ett halvt prisbasbelopp (20.500 kr år 
2008) utbetalas alltid.

Dessutom utbetalas grundbelopp, om du vid dödsfallet efterlämnar 
make/registrerad partner, sambo eller barn och har en arbetstid på 
minst 8 timmar per vecka.
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Grundbeloppet kompletteras 
med barnbelopp till dina barn 
som är under 21 år.

Är din arbetstid minst 16 
timmar per vecka utbetalas 
grundbelopp respektive barn-
belopp enligt tabellerna till höger.

Grundbelopp (år 2008) 

Din ålder vid
dödsfallet Helt belopp
- 54 år 246.000 kr
 55 år 225.500 kr
 56 år 205.000 kr
 57 år 184.500 kr
 58 år 164.000 kr
 59 år 143.500 kr
 60 år 123.000 kr
 61 år 102.500 kr
 62 år   82.000 kr
 63 år   61.500 kr
 64 år-   41.000 kr

I följande fall utbetalas bara ett 
halvt grundbelopp:
– Din arbetstid uppgår till 8 

men inte 16 timmar i veckan.
– Du efterlämnar endast barn 

som fyllt 21 år.

Är du vid dödsfallet 55 år eller äldre och efterlämnar barn som är 
yngre än 17 år reduceras inte grundbeloppet. Om du är samman-
boende med make, registrerad partner eller sambo, ska barnet vara 
gemensamt. Då gäller samma 
belopp som för försäkrad under 
55 år.

Om din arbetstid uppgår till 
8 men inte 16 timmar per vecka 
utges ett halvt barnbelopp.

Barnbelopp (år 2008) 

Barnets ålder  vid
ditt dödsfall Helt belopp
- 16 år 82.000 kr
 17-18 år 61.500 kr
 19-20 år 41.000 kr

Förmånstagare
Begravningshjälpen utbetalas till dödsboet. 

Grundbeloppet tillfaller i första hand make/registrerad partner eller 
sambo, i andra hand barn.

Sambo jämställs med make om ni tidigare varit gifta med varandra 
och/eller har/har haft eller väntar gemensamt barn.

Efterlämnar du sambo – som inte jämställs med make – samt barn, 
får sambon halva grundbeloppet medan barnen delar på den andra 
halvan. 

Barnbelopp tillfaller barnen.
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Medförsäkrad
Din make/registrerade partner eller sambo kan vara medförsäkrad om 
han/hon saknar eget försäkringsskydd och inte har fyllt 65 år, under 
förutsättning att du
– omfattas av AGL
– är anställd för att utföra arbete minst 16 timmar/vecka
– inte har fyllt 70 år.

Om din medförsäkrade avlider utbetalas (år 2008)
– 20.500 kr i begravningshjälp till dödsboet 
– 41.000 kr till varje hemmaboende barn under 17 år.

Efterskydd
Upphör din anställning har du normalt sex månaders efterskydd. Har 
du varit anställd minst 180 dagar har du efterskydd vid arbetslöshet 
under högst två år. Du ska då stå till arbetsmarknadens förfogande 
genom att söka arbete via Arbetsförmedlingen. 

Vid sjukdom gäller försäkringen fram till 65 års ålder.

Fortsättningsförsäkring
Om din anställning upphör har du möjlighet att teckna en fortsätt-
ningsförsäkring för AGL. Du får inte ha fyllt 65 år och din arbetstid 
ska ha varit minst 16 timmar per vecka. Ansökan ska göras innan 
efterskyddstiden för AGL har gått ut.

Skatt
Ersättningarna från AGL är skattefria.
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Ålderspension
När du arbetar tjänar du in lagstadgad allmän pension hos Försäk-
ringskassan och tjänstepension, d.v.s. KAP-ålderspension, hos KP.

Allmän pension
Den allmänna pensionen, som ersätter folkpension och ATP, 
grundar sig på alla de inkomster du haft hela livet och består av 
inkomstpension, premiepension och eventuell garantipension 
(vid låg eller ingen inkomst).

Ett belopp som motsvarar 18,5 % av din pensionsgrundande 
inkomst går varje månad till en pensionsavgift. Värdet av det som 
betalats in i pensionsavgifter, får du ut som pension.

Du som är född 1954 eller senare får pension helt enligt det 
nya pensionssystemet. Är du född 1938-1953 beräknas din pen-
sion enligt reglerna i både det gamla ATP-systemet och det nya 
pensionssystemet. Den del du får från det gamla systemet kallas 
tilläggspension.

Du kan börja ta ut pensionen när du är 61 år *. Det fi nns ingen 
övre åldersgräns. Du kan välja att ta ut hela eller en del av pen-
sionen, och du kan arbeta samtidigt som den betalas ut.

För utbetalning av pension måste du skicka ansökan till Försäk-
ringskassan.

* Garantipensionen utbetalas dock tidigast från 65 års ålder. 

18,5 % av inkomsten går till en pensionsavgift
Om du är född 1954 eller senare gäller följande:
– 16 % av din inkomst ger pensionsrätt för inkomstpension. Denna 

pensionsrätt räknas årligen upp i förhållande till den allmänna 
löneutvecklingen.

– 2,5 % av din inkomst ger pensionsrätt för premiepension. Du kan 
själv bestämma hur pengarna ska förvaltas. Premien kan placeras i 
högst fem fonder. Genom att välja fl era fonder sprider du risken. 
Du kan när som helst byta fonder. Premiepensionsmyndigheten 
(PPM) administrerar premiepensionen. Om du inte väljer förval-
tare placeras dina pengar i Premiesparfonden inom AP-fonden. 
Premiepensionens storlek beror på fondvärdet och återstående 
medellivslängd. 
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KAP-ålderspension
Genom din anställning omfattas du av Kooperationens avtalspension, 
KAP.  

Ålderspensionen från KAP är premiebestämd. Det är premiens 
storlek som i första hand avgör hur stor pensionen blir. Arbetsgivaren 
betalar premie för dig som har fyllt 25 år (t.o.m. den 31 december 
2007 gällde 21 år). Premien motsvarar en viss procent av din pensions-
grundande inkomst. 

Det är du själv som avgör hur premien ska placeras, i traditionell 
försäkring, fondförsäkring – eller både och.  

Du avgör också om pensionen ska kompletteras med återbetal-
ningsskydd.

Dessutom bestämmer du från vilken ålder och hur länge pensionen 
ska utbetalas.

Premiens storlek
År 2008 är KAP-premien 3,9 % av den pensionsmedförande lönen 
upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedel däröver är premien 6,0 %. 
Premien höjs stegvis t.o.m. år 2012 enligt nedan. 

År Premie på   Premie på
  lönedel upp till  lönedel över
  7,5 inkomstbasbelopp* 7,5 inkomstbasbelopp*
2008 3,9 % 6,0 %
2009 4,0 % 12,0 % 
2010 4,1 % 18,0 %
2011 4,3 % 24,0 % 
2012 - 4,5 % 30,0 %

* År 2008 är inkomstbasbeloppet 48.000 kr. 
7,5 inkomstbasbelopp = 360.000 kr/år = 30.000 kr/mån.

Avtalet för Transport var ej klart då denna broschyr trycktes. 

Traditionell försäkring eller fondförsäkring?
Du avgör om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fond-
försäkring. Du kan också kombinera de olika sparformerna.

Traditionell försäkring innebär att du är garanterad en viss ränta 
på sparandet. Försäkringsgivare för traditionell försäkring är KPs verk-
samhetsgren inom Folksam Liv. 
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Fondförsäkring innebär att du själv väljer vilka fonder som premierna 
ska placeras i. Därmed påverkar du förvaltningen av dina pensions-
pengar. Denna sparform ger dock ingen garanterad avkastning eller 
pension. De fonder som du kan välja mellan presenteras på www.kp.se, 
där du också kan följa fondernas utveckling.

KPs fondförsäkring är mycket fl exibel. Du kan bl.a. sälja av kapital 
som är placerat i fondförsäkring och placera värdet i traditionell för-
säkring. Du kan även välja att behålla fonder med kapital och placera 
kommande premier i nya fonder och/eller i traditionell försäkring.

Försäkringsgivare för fondförsäkring är KP Fondförsäkring AB.
Önskar du ytterligare information om de olika sparformerna, 

kontakta vår kundservice. 

Återbetalningsskydd
Du kan välja till ett återbetalningsskydd, som innebär att dina efter-
levande får en pension som motsvarar det pensionskapital som fi nns 
kvar i försäkringen vid ditt dödsfall. Se sidan 11. Observera att KP kan 
kräva en hälsoprövning och att din pension reduceras om du väljer 
återbetalningsskydd. Hur stor reduktionen blir beror på hur gammal 
du är när valet görs. Ju äldre du är desto mindre blir reduktionen.

Pensionsålder
Pensionsåldern i KAP är 65 år, men du kan lyfta pensionen från en 
annan tidpunkt – dock tidigast från 55 och senast från 85 års ålder. Ju 
tidigare du börjar lyfta pensionen desto lägre blir den. Funderar du på 
att lyfta pensionen i förtid, kontakta vår kundservice för information 
och beräkning av pensionen.

Om du vill skjuta upp pensionsuttaget ska du meddela KP detta 
innan pensionen börjar betalas ut.

Utbetalningstid
KAP-ålderspension kan utbetalas livet ut eller under en tid som du 
själv bestämmer, 5-20 år.

Återbetalningsskyddet kan bara utbetalas under en begränsad tid, 
5-20 år.
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Skatt
Pensionen från KAP är skattepliktig inkomst. Om du har pension både 
från Försäkringskassan och KP gör Försäkringskassan skatteavdrag 
enligt tabell och kolumn medan KP gör skatteavdrag på 30 %.

Exempel – Storleken på KAP-ålderspension 

Förutsättningar: 
Din pensionsmedförande lön är 32.000 kr/mån.
Inkomstbasbeloppet (ibb) år 2008 är 48.000 kr. 7,5 x 48.000 = 
= 360.000 kr/år = 30.000 kr/mån.

Så här beräknas din premie (2008): 
Lönedel upp till 7,5 ibb = 30.000 kr. Premie: 3,9 % x 30.000 = 
= 1.170 kr/mån.
Lönedel över 7,5 ibb: 32.000 – 30.000 = 2 .000 kr. 
Premie: 6,0 % x 2.000 = 120 kr/mån.
Total premie: 1.170 + 120 = 1.290 kr/mån.

Premie i kronor/månad

 Premie på Premie på  
 lönedel upp  lönedel  Premie
År till 7,5 ibb över 7,5 ibb totalt
2008 1.170 120 1.290
2009 1.200 240 1.440
2010 1.230 360 1.590
2011 1.290 480 1.770
2012 1.350 600 1.950
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Exemplen nedan visar pensionens storlek då premien börjar betalas 
in från 30, 40 eller 50 års ålder.

Pensionens storlek vid livsvarig utbetalning 

Ålder när premie börjar betalas in 30 40 50

Med återbetalningsskydd
Traditionell försäkring, 
Garanterad pension från 65 år, kr/mån. 5.658 3.563  1.892

Med återbetalningsskydd
Traditionell försäkring 
Pension från 65 år, kr/mån, 
7 % återbäring (ej garanterad) 18.010 8.834 3.733

Utan återbetalningsskydd
Traditionell försäkring
Garanterad pension från 65 år, kr/mån. 6.209 3.861 2.017

Utan återbetalningsskydd
Traditionell försäkring
Pension från 65 år, kr/mån, 
7 % återbäring (ej garanterad) 19.979 9.655 4.006

Pensionens storlek vid utbetalning i 10 år

Ålder när premie börjar betalas in 30 40 50

Med återbetalningsskydd
Traditionell försäkring
Garanterad pension från 65 år, kr/mån. 11.307 7.118  3.780

Med återbetalningsskydd
Traditionell försäkring
Pension från 65 år, kr/mån, 
7 % återbäring (ej garanterad) 29.127 14.288 6.039

Utan återbetalningsskydd
Traditionell försäkring
Garanterad pension från 65 år, kr/mån. 12.711 7.903 4.128

Utan återbetalningsskydd
Traditionell försäkring
Pension från 65 år, kr/mån, 
7 % återbäring (ej garanterad) 32.877 15.890 6.591
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Premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet
Ibland behöver inte arbetsgivaren betala premie till KAP. Premie-
inbetalningen upprätthålls i stället av en premiebefrielseförsäkring. 

Premiebefrielse kan – efter anmälan – gälla i följande fall:
– Vid arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, efter sjuklöne-

perioden. Om du inte har rätt till sjuklön betalas premien från och 
med den första sjukpenningdagen.

– Vid föräldraledighet i samband med barns födelse då föräldra-
penning utbetalas, dock högst 13 månader per födsel.

Du måste själv fylla i anmälan till AFA Försäkring. Blankett fi nns på 
vår hemsida, www.kp.se.

Premiebefrielseförsäkringen har ett efterskydd, som innebär att 
försäkringen gäller vid sjukdom och olycksfall inom 90 dagar efter att 
anställningen har upphört. Efterskyddet gäller inte om du fått mot-
svarande skydd på annat sätt, t.ex. genom ny anställning.

Premiebetalning vid uppsägning på grund av arbetsbrist
Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få en engångs-
premie till KAP under förutsättning att 
– du har tjänat in KAP-ålderspension under minst 36 av de senaste 

60 månaderna innan anställningen upphörde 
– din arbetsgivare har rapporterat in dina löner till KP. 

Om återanställning sker inom tre månader har du inte rätt till denna 
förmån. 

Engångsbeloppet motsvarar de premier som inbetalats för det antal 
månader som parterna beslutat ska gälla för respektive kalenderår och 
som föregår den kalendermånad då anställningen upphör. För 2008 
har tiden fastställts till 12 månader. Beloppet beräknas högst för det 
antal kalendermånader som återstår till 65 års ålder.

Om arbetsgivaren inte gör anmälan inom 6 månader från anställ-
ningens upphörande, kan du själv göra en anmälan inom 24 månader. 

Premiebetalning vid ledighet enligt förtroendemannalagen 
Om du är ledig för fackligt uppdrag enligt förtroendemannalagen (§ 6) 
och den fackliga organisationen ersätter din förlorade arbetsförtjänst, 
kan du få premie inbetald till KAP. Den centrala fackliga organisa-
tionen skickar premieunderlaget till KP.
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Utlandstjänstgöring
Vid arbete utomlands omfattas du av social trygghet genom olika 
internationella överenskommelser. Dessutom omfattas du av ett avtal 
som ger dig i princip samma försäkringsskydd som vid arbete i Sverige.

Har du anställning hos svensk arbetsgivare och reser eller arbetar 
utomlands på dennes uppdrag omfattas du av försäkringsskydd enligt 
”Bestämmelser för kooperationens avtalsförsäkringar vid utlandstjänst-
göring”. Du är försäkrad under tjänstgöringstiden samt under resorna 
till och från tjänstgöringsorten. För mer information om avtalet, 
kontakta vår kundservice.

Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring, LFU
Vid utlandstjänstgöring omfattas du även av LFU, som kan ge dig 
ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid sjukdom och 
olycksfall. De kostnader som ersätts är
– läkekostnader (t.ex. läkarvård, sjukhusvård och läkemedel)
– tandskadekostnader
– rese- och transportkostnader
– kostnader vid graviditetskontroll och förlossning.

LFU är tecknad hos Folksam Sak. 



KP Pension & Försäkring   Box 2207   103 15 Stockholm   Tfn 08-613 37 00
www.kp.se   Kundservice tfn 020-485 485   e-post: kundservice@kp.se

Enligt kollektivavtalet betalar din arbetsgivare avgifter till 
KP för en mängd olika försäkringar som du omfattas av 
genom din anställning. Dessa avtalsförsäkringar 
kompletterar det grundskydd som samhället ger genom 
de lagstadgade försäkringarna.

Från avtalsförsäkringarna kan du få ersättning om du 
t.ex. skulle bli sjuk, drabbas av olycksfall i arbetet eller 
bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Vid dödsfall kan 
ersättning utbetalas till dina efterlevande.

Din arbetsgivare betalar också avgifter till din tjänste-
pension. Detta innebär att du utöver den allmänna 
pensionen får en extra pension utbetald från KP.


