
 

försäkrad!
Som medlem är du



INGÅR 
OLYCKSFALL – FRITID 

 ∂Olycksfallsersättning. 

 ∂Akutersättning.

 ∂Sjukhusvistelse och   
korttidsboende. 

 ∂Rehabilitering vid   
olycksfallsskada. 

 ∂Krisförsäkring. 

 ∂Kroppsskada. 

 ∂Tandskada.

 ∂Medicinsk invaliditet. 
 

GRUPPLIVFÖRSÄKRING
 ∂Medlem som inte fyllt 66 år.
Ett dödsfallskapital betalas till den avlidnes dödsbo. 

 ∂Äldre medlemmar, födda 1929 eller tidigare.
Försäkringen ger 5 000 kronor till den avlidnes dödsbo.

 ∂Medlemmar från Bleck och Plåt som gick  
i ålders pension före år 2000. 
0,2 prisbasbelopp betalas till den avlidnes dödsbo.

BARNGRUPPLIV FÖRSÄKRING
 ∂Barn till medlemmar.  
Barnet ska vara under 18 år och bo i Norden.
Dödsfallskapital utbetalas till barnets dödsbo.

 ∂Barn till make/maka/reg.partner/sambo.
Samma regler och belopp  som för medlemmars barn  
så länge barnet är folkbokfört på samma adress.

FÖR MER INFORMATION OM DITT SKYDD:  
Kontakta försäkringsinformatören på din arbetsplats, 
Byggnads i din region, Byggnads medlemscenter eller läs 
mer på byggnads.se/forsakringar



 
Som medlem får du tre förmånliga erbjudanden:

SJUK- OCH EFTERLEVANDEFÖRSÄKRING
 ∂Ersättning för arbetsoförmåga.  
Månadsersättning efter karens. 

 ∂Ersättning för vissa diagnoser. Engångsersättning.

 ∂Ersättning för dödsfall. Engångsersättning till  
efterlevande. 

JURISTFÖRSÄKRING
 ∂15 timmar juristrådgivning per år och rättsskydd vid tvist.

GRAVIDFÖRSÄKRING
 ∂Gravidförsäkring – utökat skydd
Försäkringen kan tecknas tidigt i graviditeten.  
Medlem ersätts av regionen för utlägg, men tecknar och betalar 
försäkringen själv.

ERBJUDS

HEMFÖRSÄKRING
 ∂Ett viktigt ekonomiskt grundskydd som alla ska ha.

OLYCKSFALL, FRITID – FÖR DIN PARTNER
 ∂Ersättning till din partner vid  olycksfall på fritiden.

BARNFÖRSÄKRING – UPP TILL 25 ÅR
 ∂Försäkra det viktigaste du har.

TILLVAL

Som medlem får du även gratis försäkringsrådgivning. 
Kontakta Folksam på folksam.se eller 0771-950 950.

 



DINA FÖRSÄKRINGAR MED KOLLEKTIVAVTALET
Jobbar du under kollektivavtal får du dessutom dessa AFA-försäkringar:

 ∂Avgångsbidrag (AGB) 
Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. 

 ∂Avtal- och tjänstepension 
Vid pension får du en extra insättning. Detta 
sker automatiskt.

 ∂Avtalsgruppsjuk  försäkring (AGS) 
Om du blir sjuk. 

 ∂Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 
Ger familjen ekonomisk hjälp vid dödsfall. 

 ∂Premiebefrielse försäkringen (PBF) 
Fås vid föräldraledighet. Och när du varit 
borta från jobbet mer än 15 dagar i följd, på 
grund av sjukdom eller arbetsskada. Anmäls.

 ∂Föräldrapenningtillägg (FPT) 
Tillägg för dig som förälder. Gäller  
fram till barnet fyllt 18 månader.

 ∂Trygghets  försäkring (TFA) 
Ger dig ersättning när du skadat dig på ar-
betsplatsen, på väg till eller från arbetsplat-
sen eller vid arbetssjukdom. 

Läs mer om avtalsförsäkringar på afaforsakring.se

byggnads.se/forsakringar


