
FÖRSÄKRINGS-
PAKETET FÖR  
MEDLEM BESTÅR 
AV TRE DELAR
Röda försäkringar 
ingår i Byggnads 
medlemskap. 
DU BETALAR 
INGET EXTRA 

Du ansluts 
automatiskt till 
grå försäkringar
OM DU INTE 
TACKAR NEJ
Du betalar ett
förmånligt pris.

Gröna försäkringar 
kan du
KÖPA TILL 
MEDLEMSPRIS

 Ingår i 
medlesskap

Får 
erbjudande

Frivilliga. 
Kan tecknas till

• Olycksfallsförsäkring
• Grupplivförsäkring
• Barngrupplivförsäkring

• Sjuk- och efterlevand
försäkring för medlem

• Hemförsäkring
• Barnförsäkring
• Sjuk- och efterlevande-

försäkring för livskamrat
• Olycksfallsförsäkring 

för livskamrat

 

försäkrad!
Som medlem är du

Att vara rätt försäkrad är viktigt. 
Som medlem i Byggnads får du 

grundläggande trygghet och 
erbjuds relevanta tillägg.



Försäkringar som  
ingår för dig som medlem:

INGÅR! 
OLYCKSFALL – FRITID 
De flesta skador inträffar under fritiden. Därför ingår Medlems- 
olycksfall Fritid i ditt medlemskap. Försäkringen gäller så länge du är 
medlem och ger ersättning för såväl själva olycksfallet som eventuella 
följder. Ersättningarna ges i fastställda försäkringsbelopp. 

Detta ingår:
• Olycksfallsersättning 

• Akutersättning

• Sjukhusvistelse och korttids-
boende 

• Rehabilitering vid olycksfalls-
skada 

• Övriga kostnader 

• Krisförsäkring 

• Kroppsskada 

• Tandskadekostnader

• Medicinsk invaliditet 

 

GRUPPLIVFÖRSÄKRING
Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostna-
der. Som medlem har du automatiskt en livförsäkring som kan täcka 
till exempel begravningskostnader.

  Grupplivförsäkring gäller för:
• Medlem till den månad du 

fyller 66 år 
Ett dödsfallskapital om ett 
halvt prisbasbelopp betalas 
till den avlidnes dödsbo.

• Medlem som fyllt 65 år  
före 1995 
Försäkringen betalar 5 000 kr 
till den avlidnes dödsbo.

• Medlem från Bleck & Plåt 
som gick i ålderspension 
före år 2000  
0,2  prisbasbelopp betalas till 
dödsboet.

BARNGRUPPLIV FÖRSÄKRING
• Medlems barn t o m 18 år 

(och stadigvarande bosatt 
inom Norden). 
Dödsfallskapital utbetalas till 
barnets dödsbo.

• Barn till  
maka/reg.partner/sambo 
Samma regler och belopp 
som för medlems barn under 
förutsättning att det är  sta-
digvarande folkbokfört på 
medlemmens adress.

 
För mer information om ditt försäkringsskydd  
kontakta FÖRSÄKRINGSINFORMATÖREN 

på din arbetsplats eller din region.



Tillvalsförsäkringar  
för dig som medlem:

ERBJUDS 
SJUK- OCH EFTERLEVANDEFÖRSÄKRING
Ibland inträffar händelser som gör att du förlorar inkomst 
eller får olika oförutsedda kostnader. Då kan du få ersättning 
genom Byggnads Sjuk- och Efterlevandeförsäkring.
Som medlem ansluts automatiskt om du inte tackar nej och 
betalar ett förmånligt pris.
Du kan även teckna den för din partner. 

Det här ersätter försäkringen:
• Arbetsoförmåga  

engångsersättning efter  
90 dagars karens.

• Arbetsoförmåga  
månadsersättning efter     
karens. 

• Dödsfall  
engångsbelopp till  
efterlevande 

• Vissa diagnoser  
engångsersättning

TILLVAL 
HEMFÖRSÄKRING
Hemförsäkringen hör till det ekonomiska grundskydd som
alla bör ha. Det kostar i storleksordningen en kvarts miljon 
kronor att återuppbygga ett förlorat hem för en familj. Bygg-
nads Hemförsäkring har bra villkor till en jämförelsevis
låg premie. (För tidigare medlemmar i Bleck & Plåt ingår
hemförsäkringen i medlemskapet.)

Detta ingår i baspaketet:
• Lösöre – beloppslöst

• Egendomsskydd – brand, 
vatten, inbrott

• Ansvarsförsäkring

• Reseskydd 

• Överfallsskydd

• Rättsskydd

• Krisförsäkring

• Hjälp vid ID-stöld

Man kan uppgradera försäkringen. 
I Hemförsäkring Mellan ingår dessutom ett otursskydd
om du till exempel tappar datorn i golvet eller repar skinn-
jackan – Allrisk.

I Hemförsäkring Stor ingår Allrisk Extra som också ger 
halverad självrisk samt ett utökat reseskydd - Resklar. 

Du som bor i villa, radhus eller bostadsrätt behöver 
komplettera Byggnads hemförsäkring för att ha ett komplett 
skydd för ditt hem.

OLYCKSFALL – FRITID FÖR DIN PARTNER
Samma ersättningsmoment som du som medlem omfattas av.

BARNFÖRSÄKRING – TILL OCH MED 25
Ett barn som invalidiseras till följd av sjukdom eller olycka 
och som därför inte kan arbeta som vuxen får utan eget 
försäkringsskydd nöja sig med lägsta förtidspension. Samma 
barn har med Byggnads Barn- och Ungdomsförsäkring
en helt annan ekonomisk trygghet i sitt vuxna liv. Även under 
barnens uppväxttid ger försäkringen kostnadsersättningar 
för omvårdnad och rehabilitering vid sjukdom och olycksfall.

Alla barn kan försäkras utan hälsoprövning före 18 års ålder
• Även barnbarn, närstående 

barn med flera, kan för-
säkras av medlemmen.

• Gäller till och med det  
kalenderår den  försäkrade 
fyller 25 år.

• Gäller dygnet runt.

• Ersättning för medicinsk 
invaliditet lämnas även 
om barnet får ersättning 
från andra försäkringar.

Detta ingår:
• Familjestöd 

• Medicinsk och ekonomisk 
invaliditet 

• Skadade kläder och glas-
ögon 

• Vårdbidrag och tillfällig 
föräldrapenning 

• Ersättning vid vissa diag-
noser 

• Ersättning vid akut och 
fortsatt sjukhusvistelse 

• Ersättning vid läs- skriv 
och räknesvårigheter 

• Ersättning vid vård i hem 

• Ersättning för ärr 

• Fritidsaktivitet 

• Hjälpmedel vid invaliditet 

• Krisbehandling för för-
säkrad och nära anhörig 

• Läke- och resekostnader, 
hjälpmedel 

• Tandskadekostnader 

• Kroppsskadeersättning 
för ungdomar 

• Dödsfall 

– För exakta detaljer se villkor på www.folksam.se –



Är du anställd i ett företag som har kollektivavtal omfattas 
du av alla försäkringar som ingå i AFA. Här får du en kort 
beskrivning av vilka försäkringar som ingår. 

Avgångsbidrag (AGB) 
är en försäkring som kan lämna ersättning 
om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. 
Se regler på afa.se.

Avtalsgruppsjuk  försäkring (AGS) 
är en kompletterande ersättning till sjukpen-
ningen från försäkringskassan, som man får 
när man är sjuk. Ansökan görs på afa.se.

Avtal/tjänstespension 
ser till att du får en extra insättning till din 
pension som du har rätt till genom ditt 
kollektivavtal. Detta sker automatiskt.

Premiebefrielse försäkringen (PBF) 
gör så att AFA i stället för företaget går in 
och betalar in din pensionspremie när du 
varit borta från jobbet mer än 15 dagar. Detta 
måste anmälas.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 
ger din familj ekonomisk hjälp vid dödsfall.

Föräldrapenningtillägg (FPT) 
har ersatt den tidigare
föräldralönen. AFA ersätter och under en 
längre tid än innan. Detta gäller fram till 
barnet fyllt 18 månader.

Trygghets  försäkring (TFA) 
 ett komplement till den
allmänna socialförsäkringen. Ger ersättning
vid arbetsskada på grund av olycksfall
på arbetsplatsen, olycksfall på väg till eller
från arbetsplatsen samt arbetssjukdom.

LÄS MER PÅ: 
WWW.AFAFORSAKRING.SE

Kollektivavtalet är 
en överenskommelse 
mellan Byggnads 
och arbetsgivar-
parten, som reglerar 
bland annat lön, 
arbetsmiljö och 
försäkringar. 
Om inte företaget har ett
kollektivavtal har du inte
nödvändigtvis rätt till bygg-
bodar och försäkringar och
riskerar att inte få ut någon
lön. De fl esta arbetsplatser
omfattas av kollektivavtalet,
som skyddar dig från att
behöva konkurrera om jobben
med lägre lön eller sämre 
villkor.
Är du osäker på om 
din arbetsgivare har ett 
kollektivavtal kan du 
kontakta Byggnads NU 
010-601 10 00.

KOLLEKTIV -         AVTAL!

AFA-FÖRSÄKRINGAR

  Psst!
Råkat du ut för en 
olycka? Glöm inte 
att anmäla skadan 
till folksam.se 
0771-950 950 och 
afaforsakring.se 
0771-88 00 99 
så att du inte 
riskerar att missa   
   dina pengar!         


