
Försäkringsinformation 
2022-09-19

Medlemskap i IF Metall & Volvo Car Verkstadsklubb ger mer. 

– Du är försäkrad!

Då våra arbetsplatser har kollektivavtal omfattas du som medlem av ett antal 
försäkringar. Följande ingår i ditt medlemskap: 

AFA Försäkring
AGS  – när du blir 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 även när du är föräldraledig 
eller sjuk. 

FPT - föräldrapenningtillägg 

MOF Folksam – när du skadar dig på fritiden. 

Gruppliv Folksam  – en livförsäkring för dig och din partner. 

• Medlem 2pbb

• Medförsäkrad 2pbb

• Barn 2pbb – Gäller från 1 Juli 2019

Barngruppliv Folksam  – livförsäkring barn. 

GF5289 Länsförsäkringar – en livförsäkring för dig & din partner. 

• Medlem 2pbb

• Medförsäkrad 2pbb

• Barn 1pbb – Gäller från 1 Januari 2020

IF Metalls Inkomstförsäkring via Folksam – en extra ekonomisk hjälp 
vid arbetslöshet.  
Ersätter upp till 80% av lön från 33 000kr från dag 1-100 med ett lönetak 
på 50 000kr – Gäller från 1 Juli 2019 

*Prisbasbelopp (pbb) 2022 = 48 300 kr

Volvo Företagspension - en extra tjänstepension på 675 kr per månad 
för volvoanställda.



Försäkringsinformation 
2022-09-19

Komplettera med förmånliga medlemsvillkor 
Utöver allt detta har du möjlighet att komplettera ditt försäkringsskydd med 
förmånliga medlemspremier i samarbete med Folksam och Länsförsäkringar. 

Hemförsäkring  – för din bostad. (80% rabatt via klubben) 

Livförsäkring  

Medlemsbarn  – kompletterande sjuk- & olycksfall för barn 

Sjuk- och efterlevande  – en sjuk-, diagnos- och livförsäkring för dig och din 
partner. 

Volvo LO klubbars Försäkringsförening  – Ersätter för medicin, läkarvård, 
tandvård och glasögon/linser. 

MOF – fritidsförsäkring för din partner. 

Juristförsäkring – Juridisk hjälp 15 tim/år 

– Vi finns här för dig!
För mer försäkringsinformation, prata med din försäkringsansvarige i lokala 
gruppstyrelsen eller ansvariga i Volvo Car Verkstadsklubb. 


