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Gemensamma försäkringsvillkor för 
AGS-KL, TFA-KL och 
Avgiftsbefrielseförsäkring 
 
Gällande villkor 
 

Förslag till ändrad lydelse 

 
§ 1 För försäkringsavtal – tecknat av 
kommunal arbetsgivare – gäller dessa 
gemensamma försäkringsvillkor samt 
försäkringsvillkoren för 
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
(TFA-KL) och 
Avgiftsbefrielseförsäkring, om inte 
annat angetts i försäkringsavtalet. I 
övrigt gäller de bestämmelser som 
fastställts i överenskommelser som 
träffats av de centrala parterna på det 
kommunala avtalsområdet. 
  

 
§ 1 För försäkringsavtal – tecknat av 
kommunal arbetsgivare – gäller dessa 
gemensamma försäkringsvillkor samt 
försäkringsvillkoren för 
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
(TFA-KL) samt 
Avgiftsbefrielseförsäkring och 
Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL 
(i fortsättningen under gemensam 
benämning Avgiftsbefrielseförsäkring), 
om inte annat angetts i 
försäkringsavtalet. I övrigt gäller de 
bestämmelser som fastställts i 
överenskommelser som träffats av de 
centrala parterna på det kommunala 
avtalsområdet. 
 

 



     Bilaga 2 
AGS-KL 
 
Gällande villkor 
 

Förslag till ändrad lydelse 

 
§ 3 Rätt till AGS-KL-förmåner har 
anställd, som 

1. har en sjukpenninggrundande 
inkomst enligt AFL, 

2. efter i § 4 angiven 
kvalifikationstid fullgör 
försäkringsgrundande 
anställningstid enligt § 6 eller 
har efterskydd enligt §§ 7–8, 

3. uppfyllt villkoret om 
arbetsförhet enligt § 5, 

4. blivit arbetsoförmögen på sätt 
som sägs i §§ 12–13 och 

5. varit sjukskriven under så lång 
karenstid som anges i § 14. 

 
Rätt till AGS-KL-förmåner upphör för 
försäkrad 
• vid ingången av den månad under 

vilken han eller hon fyller 65 år, 
eller som dessförinnan 

• får rätt till särskild ålderspension 
enligt PFA eller motsvarande 
förmån enligt andra 
pensionsbestämmelser, eller 

• avgår med rätt till ålderspension 
eller visstidspension enligt PA-KL 
eller motsvarande äldre 
pensionsbestämmelser. 

 
Rätt till ersättning föreligger inte heller 
för tid då ersättning för förlust av 
inkomst kan utges enligt 
bestämmelserna i LAF, enligt 
försäkringsvillkoren för TFA-KL eller 
från annan trygghetsförsäkring. Om 
AGS-KL-förmåner har utgivits och 
inkomstersättning enligt LAF senare 
utges för samma tid, är den anställde 
skyldig att återbetala AGS-KL-
ersättningen till AFA Sjukförsäkring.  
 

 
§ 3 Rätt till AGS-KL-förmåner har 
anställd, som 

1. har en sjukpenninggrundande 
inkomst enligt AFL, 

2. efter i § 4 angiven 
kvalifikationstid fullgör 
försäkringsgrundande 
anställningstid enligt § 6 eller 
har efterskydd enligt §§ 7–8, 

3. uppfyllt villkoret om 
arbetsförhet enligt § 5, 

4. blivit arbetsoförmögen på sätt 
som sägs i §§ 12–13 och 

5. varit sjukskriven under så lång 
karenstid som anges i § 14. 

 
Rätt till AGS-KL-förmåner upphör för 
försäkrad 
• vid ingången av den månad under 

vilken han eller hon fyller 65 år, 
eller som dessförinnan 

• får rätt till särskild ålderspension 
enligt PFA eller motsvarande 
förmån enligt andra 
pensionsbestämmelser, eller 

• avgår med rätt till ålderspension 
eller visstidspension enligt PA-KL 
eller motsvarande äldre 
pensionsbestämmelser. 

 
Rätt till ersättning föreligger inte heller 
för tid då ersättning för förlust av 
inkomst kan utges enligt 
bestämmelserna i LAF, enligt 
försäkringsvillkoren för TFA-KL eller 
från annan trygghetsförsäkring. Om 
AGS-KL-förmåner har utgivits och 
inkomstersättning enligt LAF senare 
utges för samma tid, är den anställde 
skyldig att återbetala AGS-KL-
ersättningen till AFA Sjukförsäkring.  
 



 
 
 
 
 
 
§ 16 När sjukpenning enligt AFL utges 
med 80 procent lämnas dagsersättning 
med motsvarande 12,639 procent av 
den sjukpenning som den försäkrade 
erhållit från Försäkringskassan. 

Överenskommen särskild avtalspension 
enligt KAP-KL är inte en sådan 
motsvarande förmån enligt andra 
stycket andra punkten ovan, för vilken 
rätt till AGS-KL-förmån ska upphöra.  
 
§ 16 När sjukpenning enligt AFL utges 
med 80 procent lämnas dagsersättning 
med motsvarande 12,887 procent av 
den sjukpenning som den försäkrade 
erhållit från Försäkringskassan. 
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