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Varftir sysslar facket med fiirsäkringar ?
Trygghet är något som facket alltid sysslat med. Vi slåss för säkra och trygga arbeten
och fiir ett bra trygghetssystem i samhälleL Vi vill att alla ska behandlas lika' att man
ska kunna leva ett värdigt liv oberoende av hur tjock plånboken år.

L
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Det är därfiir vi i facket arbetar politiskt för att behålla och utveckla trygghetssystemen.
Men det är också därför vi arbetar med medlemslörsäkringar. För det flr ju tyvärr så att
många människor råkar ut Iör olyckor på arbetet eller på fritiden.lVlånga blir arbctslösa
eller drabbas av andra svårigheter. Vi i facket kan då inte stå vid sidan om utan att göra
något.
Som medlem i avdelning 68 omfattas tlu av en mängd olika försåkringar. Du har samhiil'
lets socialJöndkringssyslem, som alla medborgare i landets omfattas av. Dessutom har du
avtalsfinökringar, som garanteras av kollektivavtalel Kostnaderna fiir dessa försäkringar betalas av arbetsgivaren med pengar, som vi har avstått från att ta ut som löneökningar vid tidigare ftirhandlingar. Ilessa försäkringar har vi kompletterat med medlenafi)rciikringar, som tecknats av lörbundet eller avdelningen.

Det här extranumret av "PAPPERSIVIAGASINET" skall på ett kortfattat sått fiirsöka
fiirklara vilka avtalsftirsikringar och medlemslörsäkringar du omfattas av och vilka villkor som gäller Iör dessa.

@^
Sune Alm

ftirsäkringsansvarig

AvTALASFönsÄKRTNGAR
Avtalsgruppsjukftirsäkring - AGS
Tidigare lämnatles en dagersättning från AG§ när du var sjukskriven. I och med de nya
allmänna anställningsvillkor, som råder inom Pappers område, får du numera sjuklön
från arbetsgivaren.

Vid inkomstförlust vid sjukbidrag eller förtidspension betalar AGS en månadsersättning
längst tills du fyller 65 år.

Trygghetsfiirsäkring vid arbetsskada - TFA
Försäkringen g§ller vid arbetsskada och arbetessjukdom och år en komplettering
" logen o m arbetsskadeJörsiikring".

till

Fr.o.m. den 9l:a dagen i sjukskrivningsperioden lämnas ersEttning f6r inkomst{örlusL

Om arbetsoltirmågan yatlr mer än 30 dagar lämnas ersättning för sveda och värk.
F'ör arbetsoförmåga som varar minst 15 dagar betalas ersättning för merkostnader,
t.ex. läkar- och sjulwårdskostnader, som inte ersätts på annat sått.

Vid arbetssjukdom gäller speciella regler.

Avgångsbidrag - AGB
AGB å r en avtalsför'säkrin g som kom pleff era r a rbetslösh etsfii rsåkrin gen (a-ka ssa n).
Om man förlorar sin anställning och är fyllda 40 år innan uppsägningstiden löpt ut
eller kan tillgodoräkna sig minst sju hela AGBår har man rätt till ersättning från
AGB. (Med AG&år menas att man skall har arbetat minst 832 timmar urde ett kelenderår).
tr---F--

Tj änstegrupplivfiirsäkring - TGL
Vid dödsfall lämnas ersättning ersättning till dötlsboet med max. 6 basbelopp. Beloppct
reduceras om den avlidne fyllt 55 år.

L
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Dessutom utgår ctt barnbelopp till barn under 2l år. Barnbeloppet varierar mellan 0,5
och två basbelopp berocntle på barnets ålder och den avlidnes arbetede tid.

Bcgravningshjälp lämnas med motsvarande ett halvt basbclopp.

Särskitd tiltäggspension - STP

L

L

Rcglcrna f6r särskild tilläggspension - som är ctt komplcment till ATP- har ändrats
under ly)6.I)esom pensionerades under 1995 och desom uppnår pensionsålder under
1996 får STP enligt de tidigare reglerna. Fr.o.m 1997 gäller de nya reglerna, men det
finns en hel del övergångsregler.
Pcnsioncns storlck bcstäms av dina inkomster under din aktiva arbctstid.

Sammanfattning
Det som rcdovisats ovan §r bara en dcl av de rcgler som gällcr fiir våra avtalsförsäkringar. Det finns, som i alla fiirsäkringar, ett antal undantagsregler.
IIar du frågor kan du ta kontakt med någon av avdelningeRs försäkringsrådgivare eller

avdelningscxpcditionen.

L
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MBDLE M s F' önsÄKRrI\cAR

Kollektiv hemfiirsäkrin g
Som medlem i Pappers har du en obligatorisk hemftirsäkring. Försäkringspremien
ingår
i medlemsavgiften.

Försäkrilgen gäller Iör dig som fiirsäkringstagare. Den gälter också lör din makey'maka
och era fiiräldrar samt era ogifta barn, bainbirn och syJkon dettaJörutsatt
att de drfol*,
bokfirda på sammo adress och bosatta i samma bostod iom du
Försåkringen omfattar egendomsskydd (lösöresförsäkring), ansyår, rättsskydd
, överfallsskydd och reseskydd"
Lösöresftirsäkringen är en fullvärtlesfrrsåkring (lhloppslös), villret innebär
att du alltid
har rätt f6rsäkrat

L

Trygghetsfiirsäkring - fritidsskador GF lsO
GF 150 är en trygghetsförsäkring vid fritidsskador som är obligatorisk och ingår i
Iörbundsavgiften.
Från GF 150 får du ersåttning Iör ekonomisk eller medicinsk invaliditet, merkostnader,
akutersättning tandskador, rehabititering. Vid döttsfall betalas begravn'ingshjälp tiil
dödsboet

Medlemsftirsäkring GF 13000
GF 13000 är en komplettering tiil GF 150 som avdelningen hrr tecknal Försäkringen år
inte obligatorisk utan det linns reservationrätt
Försäkringen omfattar-dels en Grupplivfdrsäkring och dels en komplettering till Trygghetsförsäkring Fritidsslsdor.
Försäkringen innebär en höjd ersättning vid invaliditet (från 3 till20 basbelopp).
Fö rsä kri

n

gen om fatta r även dödsfailskapital och fö rtidskapitat.

Förtidskapital utbetalas om du under försäkringstiden genom olycksfall eller sjul«dom

antingen löre fyllda 60 år fått förtidspension från fiirsäkringskassan,

L

eller

efter fytlda 60 men före fyllda 62 är - efter att ha varit oavbrutet sjukskriven
sedan löre 60 år - fått lörtidspension från {örsäkringskassan.

Dödsfallskapital utbetalas till dina f6rmånstagare om du avlider under försäkringstiden.
MBDFÖRSÄXNAN
Make/maka/sambo kan medlörsäkras

L
L

till GF f3m0.

KOSTNAD
Fö

r

med lem 73 :-/må nad.

För medfiirsäkrad make/maka/sam bo 55: S0/månad.

MedlemsBarn
Som gruppmedlen i GF 13000 erbjuds du att ansluta ditUdina barn till MedlemBarn.
MedlemsBarn är en komplett barnförsilkring söm ger bra skydd vid såväl sjukdom
som olycksfall.

Kostnad: 29:50/månad och barn.

Fö
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rmånstagarfiirordnande

Vid inträffat dödsfall utbetalas dödsfallskapital till i f6rsta hand make/maka/sambo
och i andra hand till eventuella barn.
Om du önskar att dödsfallstopitalet skall utbetalas på något annat sätt måste du skriva
ettfi)rmånstagarförorulnande.Detta gäller såväl avtalslörsäkringar som medlemsfiirsäkringar.
På avdelningens expetlition finns specietla blanketter för deffa och du kan även få hjälp
att fylla i dessa.

SOCIALFÖRSÄKRII{GAR
Samhällets socialförsäkringssystem, som är reglerat genom lagar, ger ett ekonomiskt
skydd i olika situationer i livet Det ger stöd t.ex. när man blir sjdf råkar ut för otycks-

fall eller lörlorar jobbet
Nedan följer en information om en del av
aktuella.

dessa

fiirsäkringar och i villq situationer de är

VID SJUKDOM:
Försäkringskassan - vanlig

sj

ukpenning

VID OLYCKSFALL (i arbetet):
LAF - Iagen om arbetsskadeliirsäkring
Försäkringskassan - van lig sj ukpenning

VID OLYCKSFALL (på fritiden):
Lagen om allmän lörsäkring
Försäkringskassan - vanlig sjukpenning

Ä? P

VID DÖDSFALL (arbetsskada):
LAF- Iagen om arbetsskada
Omstä I ln ingspension/ba rn pension

Livränta/underhåtl

I

o

vrD DÖDSFALL (fritidsskada):

I

I

Lagen om allmän lörsäkring
Omställningspension/ba rnpension
Pensionstillskott
Kommunalt bostadsstöd

vtll

DÖDSFALL (sjukdom):
Omstiillningspension
Barnpension

VID ARBETSLÖSHET:
KAS - kontant arbetsmarknadsstöd
VID ÅLDERSPENSION, FÖRTIDSPENSION, SJUKBIDRAG:
ATP - allmänna tilläggspensionen
AFP - allmänna folkpensionen
KBT - kommunalt bostadsstöd
PTS - pensionstillskott
Nya pensionssystemet
Nya ålderspensionen

:4,:
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PAPPERS TÖRSÄxTNGSPAKET
Medlemmarnas lörsäkringsskydd är en viktig fråga. Därftir har id6n om "PAPPERS
fÖnSÄfnfNGSPAKET" väckts. En hred och omfattande diskussion har försiggått
inom förbundet. Alla medlemmar har fått en personlig information om id6n. Bl.a. har en
stor opinionsundersökning genomfiirts. Bfter kongressens och lörbundsmötets behandling har ett slutligt lörstag till genomlörande av "PAPPERS FÖRSÄXnfXCpAKET "
tagits fram.

VAD INNEHÅLLER DA "PAPPERS FÖRSÅKRTNGSPAKET"

L
L
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I stort sätt innehåller fiirsäkringspaketet de fiirsäkringar vi har i dag. Hemfiirsäkring,
GF 150 och GF 13000 med några smärre justeringar uppåt av ersättningsbeloppen.
Vad vi har att ta ställning till i avdelningen är anslutningsformen. Det finns två olika
former att ansluta sig till liirsäkringen, dels en med obligatorisk anslutning utan reservationsrätt dels en med resenationsrätt.

GF 14000
Detta är den obligatoriska ansluningsformen utan reservationsrätt.
Kostnad: 55 kronor/månad.

GF 14100
Detta är varianten av fiirsäkringen som har reservationsrätt.
Kostnad: 64 kronor/månad.

]

Kostnaden {ör våra nuvarande fiirsäkringar är, som jämlörelse, 73 kronor/månad.

KAN MAKE/MAKA/SAMBO MEDFÖNSÄTN.IS T

L

Ja,

till en kostnad av 58 kronor/månad

.
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EXTRA AVDELNINGSTUöTE DEN 17 112
Den 17112 -96 håller vi fre extra avdelningsmöten för att ta stiillning titl
P ERS FÖRSÄKR| NGSPAKET" genoh sl uten om röstn i n g.

"PAP

Tiderför möten: 12:00. 14:15 och 15:45.
Lokal: Edebosalen, Folkets Hus.
Kaffe och lussekaft serveras.
Styrelsen s fö rsl ag i qför avdel n i n gsm ötet är att vi ansluter oss
d.v.s. "PAPPERS FORSAKR
KET' med reseruationsrätt.
^TGSPA

VÄLKaMNA I
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GF 14100,

A\IDEIn[INGENS
FORSAI(R I N G S RAD G I VARE
o

Avderningen har ett antal utbiLdade försäkringsrådgiv.rre
sou ka.n hjäJ.pa dig om du behöver råd i försåkringsfrå§ror.
Ta gärna kontakt med någon av

Börje lflordström, Harrrrt Dag
Roine Jartsson, Byrgg Dag
Pirkko Svamar-Pelli, pB Dag
Taisto Hautala, .04assa Dag
Kent, Andersson , ÅXC SkJ. s
Gert Wiggeda.l, PB Dag
Agneta Persson, Vakt ,SkI 2Roger Bergltzad, Hanrort Dag
Jan-OLov Jartsson, Eörräd Dag
Urban Wiik, åtXC SkJ- 6
Conny

Hedin, Brartdbod

Dag

på avdelningens e-pedition finns

Ulrika
Sune

EnJ.und

AJ-ra

Vill Du vetu mer?
- gå med i eru studiecirkel

o
L\

Kanske känner Du ett behov av att fiirdjupa dina kunskaper
om ditt forsäkringsskydd, I så falt har Du chansen nu inom kort startar vi kursen "Du och dina fiirsäkringar".
Kursen är avgiftsfri och går på dagtid/arbetstid och ersätts
med UVA-timmar.
Anmälan sker genom fackexp te126390 eller direkt till studieansvarige Roger Berglund tel 26346 (endast vissa dagar).
Åpropå kurser finns det fortfarande möjligheter att anmäla sig till nybörjarengelska och Facklig Grundutbildning (FGU). På fritidssidan fattas det ännu
några anmälningar fiir att kunna st:rrta tyska nybörjar- resp fortssättningskurs,
spanska samt buggkurs. Anmälan kan ske som ovan, information kan också
fås från Ingvar Blomfeldt på ABF i Hallstavik teI21606.
Välkomrnen med din anmälan!
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Har du rätt försäkrat?
Har du rätt lån ?
Har du rätt försäkringsnivå ?
Betalar du kanske för mYcket ?
Behöver du förbättra ditt försäkringss§dd ?

GöT en FöRSÄTNINGSGENOMGANG

!

Den 3112, 10112,1411 och 2111finns

Louise Burell, Folksam
i 'Röda villan", avdelningens exp., och gör en kostnadsfri
genomgäng av dina försäkringar.

Ring och beställ tid på avd.exp. 263 90.
Du kan även kontakta Louise per telefon 0176'578 34-
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