Om statens tjänstegrupplivförsäkring
– för statligt anställda
Du som är statligt anställd omfattas av statens tjänstegrupplivförsäkring. Det betyder
att din familj kan få pengar om du dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt
engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge som du är statligt anställd.

Vem får pengar om du dör?
• Är du är gift eller sambo och inte har barn

•

•
•
•

får din make, maka eller sambo pengar från
försäkringen. Dödsboet har rätt till begravningshjälp.
Är du gift och har barn får din make eller
maka pengar. Barnen får pengar om de är
yngre än 21 år. Dödsboet har rätt till begravningshjälp.
Har du sambo och barn får de dela på
pengarna från försäkringen. Dödsboet har
rätt till begravningshjälp.
Har du barn men ingen make, maka eller
sambo får barnen pengar från försäkringen.
Dödsboet har rätt till begravningshjälp.
Om du är ensamstående och inte har några
barn har dödsboet rätt till begravningshjälp.

Om du vill ändra vem som ska få pengar
Om vill ändra vem som ska få pengar om
du dör skickar du in blanketten Anmälan om
ändrat förmånstagarförordnande för Statens tjänstegrupplivförsäkring. Blanketten hittar du på
spv.se/blanketter

Vilken ersättning kan din familj få?
Räkna ut vilka ersättning din familj kan få från
din tjänstegrupplivförsäkning genom att gå in
på spv.se/tgl
Nedan kan du se några exempel på hur mycket
pengar tjänstegrupplivförsäkringen kan ge.

Exempel
Så här mycket ger försäkringen (2019) om du
...har make och barn

...har sambo och barn

...är ensamstående utan barn

Nicole är 43 år när hon avlider. Hon
har då make och ett barn som är 14 år.
Maken får 279 000 kronor i engångsbelopp från försäkringen. Barnet
får 93 000 kronor. Dödsboet får
23 250 kronor i begravningshjälp.
Maken, barnet och dödsboet behöver
inte betala skatt på pengarna.

Petra är 54 år när hon avlider. Hon
har då sambo och två barn. Hennes
barn är 21 år och 24 år. Sambon får
139 500 kronor i engångsbelopp från
försäkringen. Barnen får 69 750 kronor
var. Dödsboet får 23 250 kronor i
begravningshjälp. Sambon, barnen och
dödsboet behöver inte betala skatt
på pengarna.

Bertil är 63 år när han avlider. Han
är ensamstående och har inga barn.
Dödsboet får 23 250 kronor i begravningshjälp. Dödsboet behöver inte
betala skatt på pengarna.
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Om din make, maka eller sambo dör
Om du är statligt anställd och din make, maka
eller sambo dör kan dödsboet och barn under
17 år få pengar från din tjänstegrupplivförsäkring. Det gäller om din make, maka eller sambo
inte har någon egen tjänstegrupplivförsäkring
vid tidpunkten för dödsfallet. Det kallas för
medförsäkring.

Om du dör efter att du slutat din
statliga anställning
Tjänstegrupplivförsäkringen kan gälla även om
du har slutat din statliga anställning. Exempelvis
om du går i pension före 65 år, blir sjuk eller
arbetssökande efter anställningen.

Har du frågor?
Har du frågor om din tjänstegrupplivförsäkring
är du välkommen att kontakta oss på
020-51 50 40 eller på kundservice@spv.se.
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