
Grupplivförsäkring  
för arbetstagare

Grupplivförsäkring för arbetstagare är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för de anställda. 
Arbetsmarknadsorganisationerna har enats om att ordna försäkringsskyddet.



Försäkrade är anställda vars 
anställningsförhållande uppfyller 
de villkor som anges i försäk-
ringsvillkoren.

Arbetstagaren är försäkrad med 
stöd av endast ett arbets- eller 
tjänsteförhållande.

Försäkringen gäller på arbetstid 
och fritid. Försäkringen täcker 
alla dödsorsaker.

Dödsfallsersättningen betalas 
ut efter den anställdas död om 
han eller hon har förmånstagare 
som avses i försäkringsvillkoren. 
Förmånstagare är den avlidnas 
maka eller make samt barn 
under 22 år. Om den avlidna inte 
har förmånstagare som anges i 
försäkringsvillkoren, betalas inte 
dödsfallsersättningen.

Dödsfallsersättningar ur 
grupplivförsäkringen för arbets-
tagare utbetalas centralt från 
Olycksfallsförsäkringscentralens 
ersättningsservice.

Ansökan om ersättning kan 
göras antingen elektroniskt på 
webbplatsen Grupplivförsäkring 
för arbetstagare  
tvk.fi/sv/trhv eller genom att 
fylla i ansökningsblanketten för 
ersättning som också finns på 
webbplatsen.

Ersättning ska sökas inom tio år 
efter utgången av det kalenderår 
då förmånslåtaren har avlidit.

Vid den försäkrades död betalas 
en änkeandel till maka/make 
som nämns i villkoren samt 
en barnandel till varje barn 
som är förmånstagare till den 
försäkrade. Om det inte finns 
någon maka/make i enlighet 
villkoren delas änkeandelen 
mellan barnen som är förmåns-
tagare. Ett olycksfallstillägg på  
50 % utbetalas utöver änkean-
delen och barnandelarna om 
döden är en följd av en olycka.

För död som inträffat år 2023 
eller senare är änkeandelen 
4 800–17 190 euro, beloppet 
beror på den avlidna arbetsta-
garens ålder.

Ersättningsbeloppen finns på  
webbsidan tvk.fi/sv/trhv/ersatt-
ningar-ansokning/ersattnings-
belopp/

€
Vilka är  
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ersättning från  
försäkringen? 
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Ersättningsservice ger råd vid 
ansökan om ersättning.

Kontaktuppgifter till ersättnings-
service:  
Telefon 0409 222 900  
e-post: trhv@tvk.fi

Mer detaljerad information om 
försäkringen finns i försäkrings-
villkoren på webbsidan tvk.fi/sv/
trhv/forsakringsvillkor.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet  
ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia, joita 
sitovassa työehtosopimuksessa tai joiden alalla voimassa olevassa  

yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on 
ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.
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Kontaktuppgifter till 
ersättningsservice Försäkringsvillkor Ersättningsbelopp

Den försäkrades ålder
vid dödstidpunkten

Den försäkrades dödsår
2023

änkandel €
–49 17 190
50 16 060
51 14 920
52 13 750
53 12 620
54 11 510
55 10 350
56 9 220
57 8 140
58 6 930
59 5 800
60– 4 800

Barnandel € 7 760

Olycksfallstillägg
50 % av änkandelets och  

barnandelets sammanlagda belopp
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Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool 
Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors


