
 
 
Premienivåer KFO-LO 2011  
Här följer en redovisning av premienivåerna för Kooperationens avtalsförsäkringar för år 2011: 
 

Förmån Försäkringsgivare Debitering Premienivå 2011 
Från och 
med ålder 

Till och  
med ålder 

KAP-Ålderspension Valbara försäkringsbolag 
 

25 år 65 år  
(efter 65 år vid 

särskild 
överenskommelse) 

Premie på lönedel upp till 7,5 
inkomstbasbelopp 

4,3 % 

Premie på lönedel över 7,5 
inkomstbasbelopp 

24,0 % 

Premiebefrielseförsäkring 
för KAP-ålderspension 

AFA Sjukförsäkringsaktiebolag 0 65 år 0,12 % 

Avtalsgrupplivförsäkring 
(AGL) 

Folksam ömsesidig livförsäkring 0 65 år Premie på lönedel upp till 7,5 
prisbasbelopp 

0,20 % 

Premie på lönedel över 7,5 
prisbasbelopp 

0,00 % 

Avtalsgruppsjuk-försäkring 
(AGS) 

AFA Sjukförsäkringsaktiebolag 0 65 år Premie på lönedel upp till 7,5 
prisbasbelopp 

0,38 % 

Premie på lönedel över 7,5 
prisbasbelopp 

0,00 % 

Trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada (TFA) 

AFA 
Trygghetsförsäkringsaktiebolag 

0 65 år 0,01 % 

KAP- Familjeskydd Folksam ömsesidig livförsäkring  18 år 65 år 50 kronor per försäkrad och månad* 

 
Utlandsarbete 
Läkekostnadsförsäkring 
(LFU) 

Folksam ömsesidig sakförsäkring 18 år 65 år Vid tjänsteresa 1,75 kronor per resdag 
Vid längre 
utlandsvistelse 

115 kronor per månad 

KAP Utland Valbara försäkringsbolag 16 år 65 år Kontakta Pensionsvalet för information om dessa 
premienivåer. 

 



Omställningsförsäkringar:    Premie på lönedel upp 
till 7,5 prisbasbelopp 

0,30 % 

Premie på lönedel över 
7,5 prisbasbelopp 

0,00 % 

Försäkring om 
Avgångsbidrag (AGB) 

AFA Livförsäkringsaktiebolag 0 65 år - varav AGB 0,01 %  

TSL ** Kollektivavtalsstiftelsen 
Trygghetsfonden TSL 

0  65 år -varav TSL 0,29 % eller, 

Trygghetsfonden KFO-
Handels för butiks och 
lagerarbetare** 

Kollektivavtalsstiftelse 0 65 år - varav Trygghetsfond KFO-Handels 0,29 % 

 
* Debiteras premieregleringsfonden 
** Den anställde omfattas av endast en av dessa försäkringar beroende på vilket avtalsområde han/hon tillhör. 
 
Dessutom kan Pensionsvalet debitera för: 

• Kollektivavtalsstiftelsen Handelns utvecklingsråd (HUR) 
• TYA 

 
Vid åldersgräns 25 år debiteras premier från och med den månad då den anställde fyller 25 år och vid åldersgräns 65 år debiteras premier  
till och med månaden före den under vilken den anställde fyller 65 år. 
 
 
 
 
 
 


