Din Trygghet
En information om Dina fackliga
försäkringar

Kollektivavtalets försäkringar
Avtalsgruppsjukförsäkring
(AGS)
Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA)
Tjänstegrupplivförsäkring
(TGL)
Avgångsbidragsförsäkring
(AGB)

• Kompletterar din sjukpenning mellan sjukdag 15 och 360.
• Ersättningen är ca 10% av din sjukpenning.
• Vid sjukersättning får du månadsersättning så länge du har
sjukersättning, dock längst till 65år.

• Kan ge ekonomisk/medicinsk ersättning om du skadas eller blir sjuk av
ditt jobb, gäller även färdolycksfall.

• Ger ekonomiskt stöd till efterlevande vid dödsfall.

• Ekonomisk kompensation för de som blir av med jobbet och är äldre än
40år.
• Omställningsstöd ingår oavsett ålder.

Avtalspension SAF/LO

• Kompletterar din allmänna pension. Mer information under pension.

Föräldrapenningtillägg/

• Ersätter 10% på din föräldrapenning.
• Kan bara sökas för En sammanhängande period. Mer info, www.afa.se
• Ersätter din pension vid ex. föräldraledighet eller graviditetsersättning.

Premiebefrielse

Medlemskapets försäkringar
A-kassa

Ersätter vid arbetslöshet, ”Sämre a-kassa ger
inte fler arbeten- bara fler fattiga.”

Inkomstförsäkring

Tillsammans med A-kassa så ges upp till 80%.
Max. 100 ersättningsdagar.

Medlemsolycksfall Fritid

Ger ersättning vid olycksfall som krävt läkarbesök.
Medicinsk invaliditet: 200´000kr

Kompletterings TGL

Barngruppliv

Gäller för medlemmar som inte omfattas av
tjänstegruppliv- försäkring.

Ersättning utges vid dödsfall.
Gäller från 23:e fosterveckan.

Försäkringar genom Järnbruksklubben.
Medlemsolycksfall fritid
komplettering
Sjuk och
efterlevandeförsäkring
Hemförsäkring

Sjukfonden

Tandtrollet

Höjer medicinsk invaliditet till 1´000´000.

Ger ersättning vid: - arbetsoförmåga
- vissa diagnoser
- dödsfall

Hemförsäkring bas bekostar järnbruksklubben.
Finns möjlighet att själv uppgradera till mellan eller stor.

Kostar 30kr/mån, tecknas när man får anställning och dras på lönen.
Gäller samtliga anställda.
Ersätter sjukvård inom högkostnadsskyddet och receptbelagd medicin.
Kvittot gäller i 6 månader.
Ingår i sjukfonden.
Ersätter 50% av tandvårdskostnaden.
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* Sjukpenninggrundande inkomst

Dag 15-364

Dag 365-

Sjukersättning
Ca. 65% av
antagandeinkomst.

Allmän Pension
Garantipension är grundskyddet, om
man inte har jobbat så mycket, får man i
alla fall något.
Inkomstpension grundar sig på den
inkomst du har under yrkeslivet.
Premiepension bestämmer du själv över.
Av din lön går 2,5% till premiepensionen
som du får placera i fonder som du själv
väljer.

Avtalspension SAF/LO
Fackets avtalspension kompletterar den pension som
du får från det allmänna pension systemet.
Avtalspension SAF/LO fungerar så att arbetsgivaren,
enligt kollektivavtalet, betalar in en pensionspremie,
4,5% av din inkomst. Du bestämmer själv hur och var
pengarna ska placeras. Avtalspensionen börjar du att
tjäna in från 24års ålder.
Om man inte gör ett val, kommer pengarna att
placeras i AMF pension traditionell försäkring UTAN
återbetalningsskydd. Det betyder att vid dödsfall
tillfaller DIN avtalspension de som är födda samma
årskull som dig. Om du väljer återbetalningsskydd så
tillfaller din avtalspension till din förmånstagare.
Ett alternativ är att välja ett bolag som vi tillsammans
äger. Dessa bolag är Folksam LO pension, som ägs av
Folksam och LO, samt AMF pension som ägs av LO och
Svenskt näringsliv.
Gör ett val!

Glöm inte att vi
dessutom har
livsarbetstidspremie
(LP) på 4,7%

Informationskällor
•

Järnbruksklubben: 0243-714 11 eller www.jbkdj.se

•

AFA försäkringar www.afa.se

•

Fora www.fora.se

•

Försäkringskassan: 0771-524 524 eller www.forsakringskassan.se

•

Folksam: 0771-950 950 eller www.folksam.se

•

Pension: www.minpension.se eller www.pensionsmyndigheten.se

•

IF Metall: www.ifmetall.se
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