Om du dör när du är statligt anställd
Din familj kan få pengar om du dör. Pengar kan komma från din tjänstegrupplivförsäkring (TGL), efterlevandepension, återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner eller återbetalningsskydd för den valbara delen i din tjänstepension.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) –
ekonomiskt skydd för din familj
Du som är statligt anställd omfattas av statens
tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det betyder att din familj kan få pengar om du avlider.
Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge som du
är statligt anställd. Det är din familj som som
ansöker om tjänstegrupplivförsäkringen.

Pension till efterlevande
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Om du avlider när du är statligt anställd har din
familj rätt att få pengar. Det kallas efterlevandepension. Det är din arbetsgivare som hjälper din
familj att ansöka om efterlevandepension.

Vilken ersättning kan din familj få
från tjänstegrupplivförsäkringen?
Räkna ut vilka ersättning din familj kan
få från din tjänstegrupplivförsäkning
genom att gå in på www.spv.se/tgl

Pension till efterlevande barn betalas ut
tills de fyllt 20 år
Efterlevandepension till dina barn betalas ut
varje månad tills de fyller 20 år. Hur stor efterlevandepension dina barn får beror på vilken lön
du har.

Pension till efterlevande vuxen är
4 650 kronor per månad

Pension till efterlevande enligt äldre avtal

Efterlevandepension betalas ut till din make,
maka eller sambo. För att pensionen ska betalas ut till din sambo måste ni ha gemensamma
barn. Om du och din sambo inte har några gemensamma barn måste ni tidigare ha varit gifta
med varandra för att pensionen ska betalas ut.

För dig som är statligt anställd och omfattas av
tjänstepensionsavtalet PA-91 gäller andra regler.
Kontakta vår kundservice på telefonnummer
020-51 50 40 om du vill veta mer.

Du som är officer

Efterlevandepensionen betalas ut varje månad
under sex år eller till och med den månad som
du skulle ha fyllt 75 år. För 2019 är beloppet
4 650 kronor per månad. Under vissa förutsättningar kan pensionen betalas ut livet ut eller
med ett högre belopp.

För dig som blev anställd som officer före 2003
gäller andra regler. Kontakta vår kundservice på
020-51 50 40 om du vill veta mer.
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Återbetalningsskydd
för pension hos Kåpan Pensioner
Om du har återbetalningsskydd på din pension
hos Kåpan Pensioner får din familj din pension
under fem år när du avlider.

Om du vill ändra ditt återbetalningsskydd
Du kan välja till eller ta bort återbetalningskyddet för dina pensioner genom blanketten Ändra
återbetalningsskydd. Om du har pension utan
återbetalningskydd blir din egna pension något
högre eftersom du får ta del av den så kallade
arvsvinsten. Arvsvinst är pengar som kommer
från andra pensionssparare som avlidit och som
inte haft återbetalningsskydd.

Återbetalningsskydd
för den valbara delen
Om du har återbetalningsskydd på din valbara
del får din familj även pengar från den om du
dör. Det är den försäkringsgivare du har valt
som betalar ut pengarna. För mer information
kontakta din försäkringsgivare. För att lägga till
eller ta bort återbetalningsskyddet för den valbara delen kontaktar du din försäkringsgivare.

Om du vill ändra förmånstagare
Pengarna från återbetalningsskyddet går i första
hand till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn (även till vuxna barn).
Du kan ändra vem som ska få ta del av återbetalningsskyddet, det kallas för att ändra förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten Ändra
förmånstagarförordnande på kapan.se

På kapan.se finns blanketterna
• Ändra återbetalningsskydd
• Ändra förmånstagarförordnande

Om du inte gjort något val
Om du inte har valt en försäkringsgivare för
den valbara delen placeras dina pengar i en traditionell livförsäkring utan återbetalningsskydd
hos Kåpan Pensioner.
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