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Speciella bestämmelser för  
Slutbetalning av tjänstegruppliv-
försäkring (TGL) i Alecta 

För vilka försäkringar gäller dessa  
speciella bestämmelser?
Dessa speciella bestämmelser gäller för Slutbetal-
ning av tjänstegrupplivförsäkring (TGL), nedan 
Slutbetalning av TGL, i Alecta. Slutbetalning av 
TGL är en överenskommelse träffad mellan Alecta 
och försäkringstagaren. Försäkringen är endast 
möjlig att teckna när Alecta är försäkringsgivare 
för kollektivavtalad TGL. Försäkringen gäller för 
anställd som arbetsgivaren tecknat Slutbetalning 
av TGL i Alecta för i samband med att en anställ-
ning avslutas i förtid. Förmånen utbetalas vid den 
försäkrades dödsfall före avtalad pensionsålder.

Försäkringsvillkor
Alectas ”Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivför-
säkring (TGL) i Alecta” gäller även för Slutbetal-
ning av TGL. 

Dock gäller nedan förtecknade tillägg och avvi-
kelser.

Försäkringsavtalet 
För försäkringen gäller den vid varje tidpunkt 
gällande överenskommelsen mellan försäkrings-
tagaren och Alecta och dessa försäkringsvillkor. 
Dessutom gäller svensk lag och Alectas vid varje 
tidpunkt gällande försäkringstekniska riktlinjer 
och beräkningsunderlag. 

Tiden för Alectas försäkringsansvar
Försäkringsavtalet och därmed Alectas försäk-
ringsansvar träder i kraft från den dag då Alecta 
har erhållit fullständig betalning. Hela engångspre-

mien måste betalas inom den tid Alecta kräver. 
Om full betalning skett i tid, träder Alectas för-
säkringsansvar i kraft från den tidpunkt som över-
enskommits med försäkringstagaren, exempelvis 
genom accepterad offert.

Försäkringstagare
Försäkringstagare är arbetsgivare som tecknat avtal 
med Alecta om Slutbetalning av TGL. 

Arbetsgivarens uppgiftslämnande
Arbetsgivaren beslutar vilka anställda som ska om-
fattas av Slutbetalning av TGL och anmäler dessa 
till Alecta enligt Alectas föreskrifter.

Arbetsförhet
Försäkring beviljas för arbetsförhet motsvarande 
den som gällt för kollektivavtalad TGL.

Premie
Premien ska täcka framtida utbetalning av försäk-
ringsersättning. Vid tecknandet av Slutbetalning 
av TGL tas därför hela premien ut för den tid som 
kvarstår fram till avtalad pensionsålder. 

Information om försäkringen
Försäkringsbesked utfärdas av Alecta vid teckn-
andet av försäkringen.

Alecta utfärdar dessutom årligen ett pensionsbe-
sked med uppgift om storlek på beloppet.
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Byte av försäkringsgivare
Arbetsgivare som tecknat Slutbetalning av TGL i 
Alecta har inte rätt att byta till annan försäkrings-
givare. 
 

Fortsättningsförsäkring 
Det finns ingen rätt att teckna fortsättningsförsäk-
ring.

Makeförsäkring
Makeförsäkring gäller inte vid Slutbetalning av 
TGL.

Försäkringsbeloppets storlek
För Slutbetalning av TGL reduceras inte förmånen 
på grund av att den anställde efter försäkringens 
tecknande inte har någon arbetstid alls alternativt 
att den understiger 16 timmar per vecka. 

Förmånstagarförordnande
Ett särskilt skrivet förmånstagarförordnande 
som gällde för kollektivavtalad TGL inom avtalet 
Svenskt Näringsliv och PTK upphör att gälla vid 
övergång till Slutbetalning av TGL. Om inte nytt 
särskilt förmånstagarförordnande skrivs gäller det 
generella förordnandet. Förordnandet ska anmälas 
skriftligen av den försäkrade till Alecta.

Villkor för utbetalning
Vid försenad utbetalning, det vill säga när utbe-
talning görs senare än när rätten inträdde, betalar 
Alecta ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635).

Ändring av försäkringsvillkoren
Alecta har rätt att ändra villkoren för Slutbetalning 
av TGL under försäkringstiden. Ändringar som 
normalt innebär en väsentlig försämring för försäk-
rade eller försäkringstagare får dock endast göras 
efter samtycke eller om ändringen är nödvändig till 
följd av ändrad lagstiftning, myndighets föreskrift 
eller ändrad lagtillämpning. Ändringar av mindre 
betydelse får göras utan samtycke. Sådan ändring 

meddelas genom publicering av de nya villkoren 
på Alectas webbplats. 

Behandling av personuppgifter 
Alecta är personuppgiftsansvarig för de uppgifter 
som inhämtats för hanteringen av försäkringen. 
Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att 
behandlingen av personuppgifterna sker enligt 
bestämmelserna i aktuell dataskyddslagstiftning. 
De personuppgifter som behandlas är bland 
annat namn, personnummer, kontaktuppgifter, 
kontonummer och hälsouppgifter. Ändamålet 
med behandlingen är främst att kunna fullgö-
ra de skyldigheter som finns enligt lagar och 
myndighetsföreskrifter. Den registrerade har 
enligt dataskyddslagstiftningen vissa rättigheter. 
Detaljerad information om Alectas hantering av 
personuppgifter finns på Alectas webbplats.

Tolkning av försäkringsvillkor
Alecta tolkar dessa försäkringsvillkor och be-
stämmelser i övrigt rörande försäkringen. För-
säkringstagare, den försäkrade eller efterlevande 
kan begära att fråga som angår denne och som 
berör tolkningen av försäkringsvillkoren för Slut-
betalning av TGL prövas av Alecta.

Prövningsrätt
Försäkringstagare, försäkrad eller förmånstagare 
som inte är nöjd med Alectas handläggning eller 
beslut ska i första hand tala om det för Alecta. 
Det kan till exempel ha uppstått missförstånd 
som går att klara ut vid en ny kontakt. Har Alecta 
gjort fel, kan ärendet omprövas och felet rättas.

Överprövning
Den som är försäkringstagare, försäkrad eller 
förmånstagare kan begära överprövning av   
Alectas beslut.

Den som fortfarande är missnöjd efter om-
prövning av beslutet kan vända sig till Alectas 
försäkringsnämnd för överprövning. Adressen är 
Alectas försäkringsnämnd, 103 73 Stockholm. 

Alecta har en klagomålsansvarig som är regist-
rerad hos Finansinspektionen, se Alectas webb-
plats. Det är också möjligt att väcka talan mot 
Alecta vid allmän domstol i Sverige. 
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