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Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGSKL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen
försäkring
Ändrade försäkringsvillkor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
träffade den 19 december 2012 överenskommelse om ändrade försäkringsvillkor och
införande av Företagarens egen försäkring med Svenska Kommunalarbetareförbundet,
OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt
Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd
samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.
Överenskommelsen om ändring av försäkringsvillkoren och införande av Företagarens
egen försäkring gäller från och med den 1 januari 2013. Överenskommelsen består av
förhandlingsprotokoll 2012-12-19 med tillhörande bilagor.
a)

Ny lydelse av försäkringsvillkor för TFA-KL (bilaga 1),

b)

Ny lydelse av försäkringsvillkor för AGS-KL (bilaga 2),

c)

Ny lydelse av bestämmelser Gemensamma försäkringsvillkor för AGS-KL,
TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring (bilaga 3),

d)

Ny lydelse av försäkringsvillkor för Avgiftsbefrielseförsäkring (bilaga 4),

e)

Försäkringsvillkor för företagarens egen AGS-KL försäkring (bilaga 5), och

f)

Försäkringsvillkor för företagarens egen Avgiftbefrielseförsäkring (bilaga 6).

Innehållet i överenskommelsen

Överenskommelsen har träffats mot bakgrund av att försäkringsvillkor och bestämmelser behöver anpassas och förtydligas bland annat med anledning av förändringar i
lag. Utifrån en tidigare träffad principöverenskommelse har parterna träffat överenskommelse om införande av företagarens egen försäkring avseende AGS-KL och
Avgiftsbefrielseförsäkring.
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Förbättrade villkor i TFA-KL

Försäkringsvillkoren för trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) ändras på
sådant sätt att godkända arbetssjukdomar bedöms utan prövning av arbetsgivarens
vållande. De särskilda förhållandena för godkända arbetssjukdomar motiverar dock
ersättning även fortsättningsvis enligt skadeståndsrättsliga principer.
Avtalsgruppsjukförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring

Försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring ändras med anledning av bland annat förändringar i lag.
Företagarens egen försäkring

Företagare och make eller registrerad partner till företagaren omfattas inte av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL enligt de
gemensamma bestämmelserna.
Som företagare betraktas
•
•
•
•

i företag som inte är juridisk person samtliga ägare (t.ex. enskild firma och
enkelt bolag)
i handelsbolag samtliga delägare
i kommanditbolag komplementär
i aktiebolag aktieägare vars aktieinnehav – var för sig eller sammanräknat med
aktier som ägs av make eller registrerad partner, förälder eller barn till aktieägaren – uppgår till minst en tredjedel av aktierna i bolaget.

AGS-KL lämnar för arbetstagare dagsersättning dag 90–360 vid sjukdom och
månadsersättning under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning. Månadsersättning
lämnar ersättning även för lönedelar över det s.k. taket.
Avgiftsbefrielseförsäkringen övertar arbetsgivarens betalning av pensionsavgift enligt
KAP-KL när arbetstagaren får månadsersättning från AGS-KL. Även lönedelar över
det s.k. taket ingår i avgiftsunderlaget.
Överenskommelse om företagarens egen försäkring har träffats mot bakgrund av att
det är angeläget att möjliggöra försäkringsskydd för företagare som är verksam i
företaget avseende AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring, med motsvarande villkor
som gäller för arbetstagare. Därför är de centrala parterna överens om att införa
Företagarens egen försäkring avseende (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring.
Företagare med näringsverksamhet i Sverige och i företaget verksam make eller
registrerad partner till företagaren kan då ansöka om att teckna företagarens egen
försäkring. Parterna är dessutom överens om att Pensionsnämnden för KAP-KL kan
godkänna företagare som är verksam i företaget att omfattas av tjänstepensionsavtalet
KAP-KL.
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Särskilt beslut krävs inte

Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringarna de kollektivavtalade försäkringarna. Ändringarna kräver inte något särskilt beslut av
arbetsgivaren.
Frågor

Frågor om med anledning av detta cirkulär besvaras av Catharina Bäck, Niclas
Lindahl och Jesper Neuhaus.
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