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Du är försäkrad! 
 
Medlemskap i IF Metall &  
Volvo Car Verkstadsklubb ger mer! 
 
 
Vår arbetsplats har ett kollektivavtal där du som medlem omfattas av ett 
antal försäkringar.  
Dessa ingår i ditt medlemskap. 
 

• AGS –  när du bl ir sjuk mer än 14 dagar.  
• TFA – när du skadar dig på jobbet.  
• AGB & Omställningsförsäkring – när du blir uppsagd 

på grund av arbetsbrist.  
• TGL – en livförsäkring.  
• SAF/LO – avtalspension. 4,5 % (30%)  
• DP - delpension 2,4%  
• Premiebefrielse – pensionsinbetalning när du är 

föräldraledig el ler sjuk.  
• FPT - föräldrapenningtil lägg  
• MOF – när du skadar dig på fr it iden.  

 
• Gruppliv Folksam – en livförsäkring för dig och din partner. 

Medlem 2pbb Medförsäkrad 2pbb Barn 2pbb – Gäller från 1 juli 
2019 

• Barngruppliv Folksam –  l ivförsäkring barn.  
• GF5289 Länsförsäkringar – en l ivförsäkring för dig & 

din partner. 
Medlem 2 pbb Medförsäkrad 2pbb Barn 1pbb – Gäller från 
1 januari 2020 
 

• Inkomstförsäkring – en extra ekonomisk hjälp vid arbetslöshet. 
Ersätter upp till 80% av lön från 25 025kr från dag 1–100 med ett 
lönetak på 
50 000kr – Gäller från 1 juli 2019 

 
           Prisbasbelopp (pbb) 2021 47 600kr 
 
 
 
 
 



 

 
 
Försäkringar du kan teckna till förmånliga premier: 

• Hemförsäkring – för din bostad. (80% rabatt) 

• Livförsäkring, mm 

• Medlemsbarn – sjuk- & olycksfall för barn 

• Sjuk- och efterlevande – en sjuk-, diagnos- och  
l ivförsäkring för dig och din partner.  

• Försäkringsföreningen – Ersätter medicin, läkarvård, 
tandvård och glasögon/linser. 

• MOF – fr it idsförsäkring för din partner.  
 

• Juristförsäkring – Juridisk hjälp 15 timmar/år 
 

 
 
Vid frågor, prata med din försäkringsansvarige på din Gruppstyrelse eller  
Volvo Car Verkstadsklubb 
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