Premier till avtalsförsäkringar 2018
Arbetare
Premier per arbetare (% av bruttolön)

Lön ≤468 750 kr/år

Lön >468 750 kr/år

0,3

0

0

0

TFA (Arbetskadeförsäkring)

0,01

0,01

TGL (Livförsäkring)

0,1

0

0

0

4,5

30

0

0

Total premie

4,91

30,01

Finansieras av överskott****

-0,20

0

Total premie som faktureras

4,71

30,01%

AGB/TSL (Omställningsförsäkring)*
AGS (Sjukförsäkring)**

FPT (Föräldrapenningtillägg)**
Avtalspension SAF-LO
– pensionspremie***
– premiebefrielseförsäkring**

* Hängavtalsföretag betalar 0,6%. Består av två delar: TSL som är momsbelagt och AGB.
** Premie betalas inte år 2018 då bolagen inom AFA Försäkring är välkonsoliderade.
*** Premien betalas från och med månaden då arbetaren fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
**** Premiereduktion som finansieras genom ett överskott inom STP-planen via AMF
		 (den gamla pensionplanen för arbetare).

Exempel på kostnader för en arbetare med olika lönenivåer:
Lön 20 000 kr per månad för arbetare 25 år och äldre
Premie till Fora 942 kr/månad
Lön 30 000 kr per månad för arbetare 25 år och äldre
Premie till Fora 1 413 kr/månad
Lön 20 000 kr per månad för arbetare under 25 år
Premie till Fora 82 kr/månad

Premier för tjänstemän, se nästa sida.

Premier till avtalsförsäkringar 2018
Tjänstemän ITP 1
Premier per tjänsteman ITP 1 (% av bruttolön)

Lön ≤39 063 kr/mån

Lön >39 063 kr/mån

ITP 1
-ålderspension*
-premiebefrielseförsäkring*
-sjukförsäkring**

4,5
0,123
0,133

30
1,036
0,49

TGL (livförsäkring)***

ca 0,15

0

TFA (arbetsskadeförsäkring)

0,03

0,03

TRR (omställningsavtal)****

0,30

0,30

5,24%

31,86%

Totalt

* Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
** Premien 0,133% betalas på lönedelar upp till 28 438 kr per månad (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,49% betalas
		 på lönedelar över 28 438 kr per månad upp till 156 250 kr (30 IBB).
*** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 28-43 kr per månad vilket motsvarar
		 cirka 0,15% vid lönen 28 438 kr per månad (7,5 prisbasbelopp)..
**** Hängavtalsföretag betalar 0,70%.

Exempel på kostnader för en tjänsteman med olika lönenivåer:
Lön 30 000 kr per månad för tjänsteman 25 år och äldre
Premie till Collectum inklusive TGL
Premie till Fora

1 463 kr/månad
99 kr/månad

Totalsumma

1 562 kr/månad

Lön 50 000 kr per månad för tjänsteman 25 år och äldre
Premie till Collectum inklusive TGL
Premie till Fora

5 373 kr/månad
165 kr /månad

Totalsumma

5 538 kr/månad

Premier för arbetare, se nästa sida.

