Dödsfall
KFO-Forena/Handels/Akademikerförbunden
inom KFO-området
Vid dödsfall kan dina efterlevande få olika former av ersättning
genom det kollektivavtal som du omfattas av.

Kollektivavtalad ersättning från Folksam

Om du önskar annan förmånstagare än ovan nämnda krets
begränsas ditt val till följande personer:
• Före detta make/maka/registrerad partner/sambo.
• Styvbarn/fosterbarn.
• Barn/fosterbarn till make/maka/registrerad partner/sambo eller till före detta make/maka/registrerad partner/sambo.

Dina efterlevande kan få ersättning enligt kollektivavtal i
form av:
• Familjeskydd
• Familjepension
• Särskild barnpension
• Återbetalningsskydd
• Tjänstegrupplivförsäkring
Vilka förmåner du omfattas av och vilken ersättning du kan ha
rätt till beror bland annat på vilken avdelning inom KTP-planen
du tillhör. Du kan tillhöra KTP-planen avdelning 2 (KTP 2) eller KTP-planen avdelning 1 (KTP 1). Tabellen nedan redovisar
vilka förmåner som finns inom KTP 2 och KTP 1.

Familjeskydd

Tillhör du KTP 1 och KTP 2 omfattas du av obligatoriskt familjeskydd som är gällande tidigast från 18 års ålder och undertid då
du är anställd dock längst till 65 års ålder.
Tillhör du KTP 1 kan du även välja ett förstärkta familjeskydd,
ett extra efterlevandeskydd, som är gällande tidigast från 25 års
ålder. Familjeskyddet gäller under tid då du är anställd så länge
premien betalas, eller längst till att du fyller 65 år. Vill du ha
förstärkt familjeskydd anmäler du detta till Pensionsvalet.
Förmånstagare
Om du avlider betalas ersättning från familjeskyddet till din
make/maka/registrerade partner/sambo eller dina barn.

Om du önskar annan förmånstagare ska du meddela detta skriftligen. Om du tillhör KTP 2 ska du meddela Folksam. Om du
tillhör KTP 1 ska du meddela Pensionsvalet. Blankett för ändring av förmånstagare finns på folksam.se respektive pensionsvalet.se och kan även beställas av Kundservice.
Ersättningens storlek
Obligatoriskt familjeskydd:
Tillhör du KTP 2 ger det obligatoriska familjeskyddet din/dina
förmånstagare två förhöjda prisbasbelopp per år.
Tillhör du KTP 1 är ersättningens storlek beroende av din
ålder enligt tabellen nedan.
Ålder vid dödsfallet

Antal förhöjda prisbasbelopp

18 - 35

6,5

36 - 45

4,0

46 - 55

2,0

56 - 64

1,0

Ersättningen utbetalas med en tolftedel av årsbeloppet månadsvis i fem år.

S11019 20-02

Förmåner inom KTP 2 och KTP 1
Familjeskydd

Avdelning
inom KTP

Gäller för dig som är född

KTP 2

1978-06-30 eller tidigare

X

KTP 1

1978-07-01 eller senare

X

Obligatoriskt

Förstärkt

Familjepension
X

X

Barnpension
X

Återbetalningsskydd

TGL

X

X

X

X

Förstärkt familjeskydd:
Förstärkt familjeskydd är en extra pension som du kan lägga till
om du tillhör KTP 1. Vill du ha förstärkt familjeskydd anmäler
du detta till Pensionsvalet.

Särskild barnpension

Ersättningens storlek för ditt förstärkta familjeskydd är beroende
av vilket försäkringsbelopp och utbetalningstid du har valt. Du
kan välja försäkringsbeloppet 1.0, 2.0, 3.0 eller 4.0 prisbasbelopp
per år och utbetalningstid fem, tio, femton eller tjugo år.

Pensionen beräknas som ett grundbelopp motsvarande
16 procent av lönen upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp.
Hur mycket som betalas ut beror på antalet barn.

Du bekostar ditt förstärkta familjeskydd själv. Ju högre försäkringsskydd du väljer desto mindre del av din premie går till din
egen ålderspension.

Familjepension

Tillhör du KTP 2, har fyllt 28 år och har en lön som överstiger
7,5 förhöjda prisbasbelopp kan din make/maka/registrerad partner eller sambo samt dina barn som är under 20 år få familje
pension vid ditt dödsfall. Barn som fyllt 20 år kan i särskilda
fall få familjepension.
Vill du att din sambo ska vara förmånstagare ska du skriftligen
meddela Folksam dennes namn och personnummer. Blankett
finns på folksam.se och kan beställas från vår Kundservice.
Försäkringen gäller livet ut och ger alltså ersättning även när du
har gått i pension.
Ersättningens storlek
Familjepensionen räknas ut som ett grundbelopp, som varje
månad fördelas mellan dem som har rätt till beloppet.
Lön i basbelopp

Grundbelopp i procent

0 – 7,5 förhöjda prisbasbelopp

0

7,5 förhöjda prisbasbelopp –
20 prisbasbelopp

32,5

20 – 30 prisbasbelopp

16,25

Familjepensionen betalas ut med en viss procent av grundbeloppet, beroende på hur många förmånstagare det finns.
För utbetalning av hel familjepension krävs en pensionsgrundande tjänstetid på 360 månader, räknat från 28 års ålder. I
dessa 360 månader får även tid inom annan tjänstepensionsförsäkring räknas med. Familjepensionen reduceras om den beräknade tjänstetid är kortare än 360 månader.
Utbetalningen pågår så länge din make/maka/registrerade
partner/sambo inte gifter sig /ingår nytt registrerat partnerskap/
samboförhållandet upphör. Utbetalningen till dina barn upphör
när de fyller 20 år.
Avstå familjepension
Du kan välja att avstå från framtida intjänande av familjepension. Pensionskapitalet för din familjepension placeras istället
i din KTPK-egenpension. Den familjepension som redan är intjänad finns kvar i form av ett fribrev hos Folksam.
Om du vill göra ett familjepensionsavstående ska du skriftligen
anmäla detta till Folksam. Blankett finns på folksam.se och kan
även beställas hos vår Kundservice.
Tänk på att ett avstående gäller för all framtid och kan inte tas
tillbaka även om familjesituationen skulle ändras.

Tillhör du KTP 2 betalas särskild barnpension ut till barn som
är under 20 år. Barn som fyllt 20 år kan i särskilda fall få barnpension.

Särskild barnpension utges med följande procent av grundbeloppet:
Förmånstagare

Procent av grundbeloppet

1 barn

75

2 barn

110

3 barn

135

4 barn

150

Fler än 4 barn

150 + 10 för varje barn utöver 4

Pension till flera barn delas lika.
För utbetalning av hel barnpension krävs en pensionsgrundande
tjänstetid på 360 månader, räknat från 28 års ålder. I dessa 360
månader får även tid inom annan tjänstepensionsförsäkring räknas med. Barnpensionen reduceras om den beräknade tjänstetid
är kortare än 360 månader.

Återbetalningsskydd
KTP 2
Tillhör du KTP 2 och har valt återbetalningsskydd till din
KTPK-egenpension, innebär detta att det pensionskapital som
finns på din KTPK-egenpension betalas ut månadsvis till dina
efterlevande vid ditt dödsfall. Återbetalningsskyddet betalas
ut under den tid som du har valt, 5-20 år. Om du avlider när du
börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar
som du själv annars skulle fått, som längst tills pensionen betalas ut i 20 år.
Väljer du återbetalningsskydd innebär detta att du får lite mindre i ålderspension för din KTPK.
På faktablad om ”Ålderspension” kan du läsa mer om KTPKegenpension.
Förmånstagare
Utbetalningen sker i första hand till din make/maka/registrerade
partner/sambo eller dina barn.
Om du önskar annan förmånstagare än ovan nämnda krets
begränsas ditt val till följande personer:
• Före detta make/maka/registrerad partner/sambo.
• Styvbarn/fosterbarn.
• Barn/fosterbarn till make/maka/registrerad partner/sambo
eller till före detta make/maka/registrerad partner/sambo.
Om du önskar annan förmånstagare ska du meddela detta skriftligen till Folksam. Blankett finns på folksam.se och kan även
beställas hos vår Kundservice.
KTP 1
Tillhör du KTP 1 kan du välja återbetalningsskydd för din ålderspension. Valet administreras av Pensionsvalet. Information om
återbetalningsskydd för din ålderspension och blankett för ändrat
förmånstagarförordnande finns på pensionsvalet.se.

Tjänstegrupplivförsäkring

Vid dödsfall kan dina efterlevande få ersättning från tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) i form av grundbelopp, barntillägg
och makeförsäkring. TGL gäller för dig som är mellan 18 och
70 år och har en arbetstid på i genomsnitt minst åtta timmar i
veckan.
Ersättningens storlek
Är din arbetstid minst 16 timmar i veckan utbetalas grundbelopp och barntillägg enligt nedanstående tabeller.
Grundbelopp
Din ålder vid dödsfallet

Antal prisbasbelopp

-54 år

6,0

55 år

5,5

56 år

5,0

57 år

4,5

58 år

4,0

59 år

3,5

60 år

3,0

61 år

2,5

62 år

2,0

63 år

1,5

64 år-

1,0

Är du vid dödsfallet 55 år eller äldre och har barn som är yngre
än 17 år reduceras inte beloppet. Då gäller samma belopp som
för tjänsteman under 55 år.
Till dina barn som inte har fyllt 20 år betalas också ut ett barn
tillägg. Barntillägg utges till barnen.
Barntillägg
Barnets ålder vid ditt dödsfall

Prisbasbelopp

-16 år

2,0

17-18 år

1,5

19-20 år

1,0

Uppgår din arbetstid till 8 men inte 16 timmar i veckan utbetalas hälften av de i tabellerna redovisade belopp.
Förmånstagare till grundbeloppet
Grundbeloppet från TGL betalas i första hand till din make/
maka, registrerade partner och i andra hand till dina arvingar.
Om du önskar annan fysisk person som förmånstagare ska du
anmäla detta skriftligen till Folksam. Blankett finns på folksam.
se och kan även beställas hos vår Kundservice.
Tänk på att om du är ogift men sammanboende och vill att din
sambo ska ha pengarna vid ditt dödsfall, måste du anmäla detta
till Folksam.
Makeförsäkring
Är din arbetstid i genomsnitt minst 16 timmar per vecka är din
make/maka/registrerade partner eller sambo medförsäkrad,
under förutsättning att han/hon inte omfattas av egen TGLförsäkring och att du har barn under 17 år.
Vid din medförsäkrades dödsfall utbetalas ett prisbasbelopp
till barnet och ett halvt prisbasbelopp till dig.
Om ni är sammanboende och barnet inte är gemensamt,
gäller denna försäkring endast om din sambo är anmäld som
förmånstagare till din TGL-försäkring.

Efterskydd och fortsättningsförsäkring
Slutar du arbeta utan att gå i pension och inte tar en ny anställning där du omfattas av samma förmåner, kan du omfattas av
ett efterskydd, som innebär att förmånerna fortsätter att gälla,
under begränsad tid, efter att anställningen har upphört. Du kan
under efterskyddstiden, utan hälsoprövning, teckna en fortsättningsförsäkring. Kontakta Folksams Kundservice för mer
information.
Utbetalning och skatt
Pensionerna från KTP är skattepliktiga inkomster. Om du
har pension både från Försäkringskassan och Folksam gör
Försäkringskassan skatteavdrag enligt tabell och kolumn
medan Folksam gör ett skatteavdrag på 30 procent.
Ersättningarna från TGLn är skattefria.
Du ser utbetalningar och skatteavdrag på Folksams internettjänst för kooperativa tjänstepensioner och på ditt pensionsmeddelande.
Basbeloppen

Prisbasbeloppet är 47 300 kronor (2020). Beloppet är ett värde-

säkrat penningbelopp som följer den allmänna prisutvecklingen.
Försäkringskassan använder prisbasbeloppet bland annat för att
fastställa taket i sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.
Folksam använder det bland annat vid beräkningen av försäkringsbelopp i gruppförsäkringen.

Det förhöjda prisbasbeloppet är 48 300 kronor (2020). Beloppet

används av Folksam vid beräkningen av olika förmåner, bland
annat familjeskydd.

Inkomstbasbeloppet är 66 800 kronor (2020). Beloppet som
följer inkomstutvecklingen i landet, används av Skatteverket
vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Folksam använder
inkomstbasbeloppet vid beräkning av olika förmåner.

Folksams internettjänst
Ersättningar till dina efterlevande ser du på Folksams internettjänst för kooperativa tjänstepensioner och på din försäkringsuppgift. Anmäl dig till internettjänsten på folksam.se.
Kontaktuppgifter
Folksam Kundservice 020-485 485
Pensionsvalet Kundservice 020-650 111

