Den kommunala
tjänstegrupplivförsäkringen
Enligt TGL-KL
Den kommunala tjänstegrupplivförsäkringen
TGL-KL kan ge dig, som efterlevande,
ekonomisk hjälp när ett dödsfall inträffar.
Under förutsättning att försäkringsskydd
finns vid dödsfallet betalar KPA Livförsäkring AB (publ) (KPA Liv) ut ett engångsbelopp till dig, där beloppets storlek påverkas
av den avlidnes ålder, anställningsförhållanden och hur efterlevandekretsen ser ut.
Anhörig som kan ha rätt till ersättning
Ersättningen från tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL är knuten till det aktuella
prisbasbeloppet för det år dödsfallet
inträffar. Ett grundbelopp betalas ut i
nämnd ordning till de som ingår i förmånstagarkretsen:
• Make, maka (med make/maka jämställs
registrerad partner).
• Finns sambo och barn (med barn avses
den avlidnes arvsberättigade barn i
första led) delas beloppet mellan sambo
50 procent och barn 50 procent oavsett
barnets ålder och antal. Saknas barn får
sambon hela beloppet.
• Arvsberättigade barn i första led. Finns
fler barn delas beloppet i lika delar.
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Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL
Genom arbetsgivaren har den anställde en tjänstegrupplivförsäkring i KPA
Livförsäkring AB (publ) (KPA Liv).
Försäkringen är kollektivavtalad mellan
de centrala parterna på den kommunala
arbetsmarknaden.

Här når du oss för mer information
KPA Liv, TGL-enheten
106 85 Stockholm
020-650 500
tgl@kpa.se
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Grundbeloppstabell
Den försäkrades ålder
vid dödsfallet

Helt grundbelopp
(antal prisbasbelopp)

Halvt grundbelopp
(antal prisbasbelopp)

54 år eller yngre

6,00

3,00

55 år

5,50

2,75

56 år

5,00

2,50

57 år

4,50

2,25

58 år

4,00

2,00

59 år

3,50

1,75

60 år

3,00

1,50

61 år

2,50

1,25

62 år

2,00

1,00

63 år

1,50

0,75

64 men inte 67 år

1,00

0,50

Försäkringsbeloppen grundar sig på prisbasbeloppet för det år dödsfallet inträffar.
Beloppen är skattefria.
Helt grundbelopp utbetalas om den avlidne arbetade minst 40 procent och efterlämnar
make/maka/sambo eller barn under 20 år.
Halvt grundbelopp utbetalas om den avlidne efterlämnar endast barn över 20 år eller
arbetade mellan 20–40 procent.
Barnbeloppstabell
Barnets ålder vid försäkringsfallets
(dödsfallets) inträffande

Helt barnbelopp
(antal prisbasbelopp)

Halvt barnbelopp
(antal prisbasbelopp)

Inte fyllt 17 år

2,00

1,00

Fyllt 17 men inte 19 år

1,50

0,75

Fyllt 19 men inte 20 år

1,00

0,50

Försäkringsbeloppen grundar sig på prisbasbeloppet för det år dödsfallet inträffar.
Beloppen är skattefria.
Halvt barnbelopp (50 procent av helt barnbelopp) utbetalas om föräldern arbetat 20 men
inte 40 procent.
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Begravningshjälp
Ersättning betalas ut i samtliga försäkringsfall där försäkringsskydd finns. Beloppet
uppgår till lägst ett halvt prisbasbelopp.
Beloppet betalas ut till dödsboet. Efter avliden ålderspensionär betalas endast
begravningshjälp ut. Begravningshjälp utbetalas också om den avlidne arbetade
mindre än 20 procent.
Observera att detta inte är ett försäkringsbesked
För fullständig information hänvisas till försäkringsvillkoren som finns att beställa eller
hämta på kpa.se
Skydd av personuppgifter
Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi
hanterar dina uppgifter. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter
på kpa.se/personuppgifter.
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