
 

TGL Tjänstegrupplivförsäkring  - efterlevandeskydd 
 
Vid dödsfall före 65 års ålder (eller äldre, om dödsfallet sker i anställningen som 
fortsatt efter 65 års ålder) kan TGL ge följande ersättningar till efterlevande:  
- begravningshjälp 
- grundbelopp  
- barnbelopp.  
TGL innehåller även en makeförsäkring, dvs om den försäkrades make 
(motsvarande) avlider utan egen TGL-försäkring eller motsvarande. 
 
Dödsfallet ska anmälas till AFA livförsäkring. 
 
Begravningshjälp ges med 0,5 prisbasbelopp om den försäkrade avlider före 65 års 
ålder och medan han/hon kvarstår i anställningen. 
Grundbeloppet varierar med den försäkrades ålder vid dödsfallet och omfattningen 
på anställningen. 
 
TGL-avtalets grundbeloppstabell ändras ofta årligen och kan konsulteras på AFA:s 
hemsida på Internet.  
 

Tabell för grundbelopp år 2005 

Den försäkrades ålder 
vid dödsfallet 

Anställd minst 16 
tim/vecka 

Anställd mindre än 16 
tim/vecka 

 Under 55 år 236 400 kr 118 200 kr

 55 men ej 56 216 700 kr 108 350 kr

 56 men ej 57 197 000 kr 98 500 kr

 57 men ej 58 177 300 kr 88 650 kr

 58 men ej 59 157 600 kr 78 800 kr

 59 men ej 60 137 900 kr 68 950 kr

 60 men ej 61 118 200 kr 59 100 kr

 61 men ej 62 98 500 kr 49 250 kr

 62 men ej 63 78 800 kr 39 400 kr

 63 men ej 64 59 100 kr 29 550 kr

 64 år eller däröver 39 400 kr 19 700 kr

 
Efterlevande vuxen: Med efterlevande make jämställs registrerad partner. 
Dessutom jämställs sambo (äldre än 18 år), om man sammanlevde under 
äktenskapsliknande förhållanden eller  man tidigare varit gifta eller registrerad 
partner, eller om man har, har haft eller väntade barn tillsammans.  
 
Barnbelopp lämnas i följande fall 
- den avlidne efterlämnar arvsberättigat barn under 21 år 
- den avlidne saknar make, registrerad partner eller sammanboende, men har 

arvsberättigade syskon som varken har fyllt 21 år eller föräldrar i livet. 
 

 



 

 

Tabell för barnbelopp år 2005 

Barnets/syskonets ålder 
vid dödsfallet 

Anställd minst 16 
tim/vecka 

Anställd mindre än 16 
tim/vecka 

 Under 17 år 78 800 kr 39 400 kr 

 17 eller 18 år 59 100 kr 29 550 kr 

 19 eller 20 år 39 400 kr 19 700 kr 

 
TGL-avtalet på Internet: www.afaforsakring.se   
Sök dig fram via  Försäkringarna och sedan Dödsfall(TGL) 
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