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AVGIFTSBEFRIELSEFÖRSÄKRING

Aktuellt
Det nya pensionsavtalet KAP-KL började gälla den 1 januari 2006. Av avtalet framgår att 
en översyn ska göras av de försäkringsvillkor som ska gälla för Avgiftsbefrielseförsäkring 
för KAP-KL, så att nya fristående försäkringsvillkor kan träda i kraft den 1 januari 2007. 
När denna bok trycks, är översynen ännu inte klar. Försäkringsvillkor för Avgiftsbefrielse-
försäkring för anställda inom kommuner, landsting, regioner med flera avseende PFA ska 
därför under en övergångsperiod tillämpas för anställda som omfattas av KAP-KL.

Vad innebär Avgiftsbefrielseförsäkringen?
Avtalsparterna har kommit överens om att det från och med 1998 ska finnas en Avgifts-
befrielseförsäkring vid sjukdom. Avgiftsbefrielseförsäkringen innebär att pensionsavgiften 
för den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt gällande pensionsavtal (KAP-KL eller PFA)  
betalas av försäkringen, om den försäkrade får tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning 
eller aktivitetsersättning. Från och med den 1 juni 2001 gäller försäkringen även vid arbets-
skadelivränta som inte är samordnad med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Försäkringsgivare för Avgiftsbefrielseförsäkringen är AFA Försäkring.

När träder Avgiftsbefrielseförsäkringen in?
Avgiftsbefrielseförsäkringen betalar pensionsavgiften för den avgiftsbestämda ålderspen-
sionen under tid då den försäkrade får

	 månadsersättning	enligt	AGS-KL	

	 arbetsskadelivränta	(LAF-livränta)

	 sjukpenning,	i	särskilda	fall	(se	nedan)	

och längst tills den försäkrade fyller 65 år.

Om den försäkrades anställning upphör under sjukpenningtid eller om hon eller han  
insjuknar under efterskyddstid enligt AGS-KL kan försäkringen betala pensionsavgift även 
under sjukpenningtiden. Förutsättningen är att sjukfallet leder till sjukersättning eller  
aktivitetsersättning och att den den försäkrade får rätt till månadsersättning från AGS-KL.
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Exempel:

Så går det till
Pensionsavgiften beräknas på avgiftsunderlaget som i Avgiftsbefrielseförsäkringen är den 
försäkrades inkomst i den anställning som omfattas av KAP-KL hos arbetsgivaren och som 
ligger till grund för månadsersättning från AGS-KL. Även inkomster över 7,5 prisbasbelopp 
ingår i avgiftsunderlaget.

Avgiftsunderlaget vid insjuknandetidpunkten ska årligen räknas upp med förändringen av 
inkomstbasbeloppet. 

För anställda i kommuner, landsting, regioner med flera betalar AFA Försäkring in  
pensionsavgiften till den pensions- eller fondförsäkring som den anställda har valt för sin 
avgiftsbestämda ålderspension. Pensionsavgiften betalas senast den 31 mars året efter  
intjänandeåret. Pensionsavgiften för anställda som inte aktivt har valt förvaltare betalas till 
KPA Pensionsförsäkring AB.

För anställda i Svenska kyrkan betalar AFA Försäkring pensionsavgiften till Kyrkans 
pensionskassa, som förvaltar pensionsavgifterna enligt pensionsavtalet KAP-KL Svenska  
kyrkan.

Anmälan
Anmälan till Avgiftsbefrielseförsäkringen görs på samma blankett som används för anmä-
lan till AGS-KL eller TFA-KL. Det behövs alltså ingen annan blankett utöver Anmälan till  
Avtalsgruppsjukförsäkring eller Skadeanmälan TFA/TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbets-
skada.

Eva	är	kommunalt	anställd.	Hon	har	länge	arbetat	heltid	men	fick	på	grund	av	högt		
blodtryck	halv	sjukersättning	i	augusti	år	2006.	Från	och	med	september	år	2006	arbetar	
Eva	50	procent	av	heltid.

Avgiftsbefrielseförsäkringen	övertar	inbetalningsansvaret	för	50	procent	av	pensions-
avgiften		från	och	med	september	år	2006.

Är den försäkrades arbetsförmåga inte helt nedsatt ska pensionsavgiften betalas i  
förhållande till minskningen av arbetstiden hos arbetsgivaren.

178



 AVGIFTSBEFRIELSEFÖRSÄKRING 179

Det är dock viktigt att den försäkrade informerar både sin arbetsgivare och AFA Försäring 
om Försäkringskassan beslutar om sjuk- eller aktivitetsersättning. Detta för att AGS-KL 
månadsersättning ska betalas ut och för att Avgiftsbefrielseförsäkringen ska betala in  
pensionsavgiften.

Arbetsgivaren ska lämna uppgifter om arbetstid med mera på förfrågan från AFA Försäkring.

Läs mer om detta i 

avgiftsbefrielseavsnittet i 

kapitlet ”Anmälan och 

annat praktiskt”.
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