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Medlemskap i Svenskt Näringsliv

Kollektivavtal
Arbetare

Kollektivavtal
Tjänstemän

Företag

Arbetsgivarförbund



Två försäkringsavtal



Sjukdom

Arbetsskada

Hjälp vid 
omställning

Pension

Stöd vid dödsfall
Föräldraledighet



Afa Försäkring

Alecta
AMF

Collectum

Fora



Varför Avtalat?

Många kontakter
kring kollektivavtalad 
tjänstepension och 

försäkring

Inte en så positiv
upplevelse som det

borde vara

Delvis samma, delvis 
olika berättelser från 

aktörerna

Stora kostnader
för information och 

kommunikation

Kännedomen om 
pension och försäkringar 
via jobbet bland arbetare 

och tjänstemän är 
fortfarande väldigt låg* 



Varför Avtalat?

Förbättrar 
samordning och 

uppföljning.

Förenklar.Sätter kunderna 
i centrum.

Skapar en enda 
kontaktpunkt.



Arbetare TjänstemänArbetsgivare



Avtalat.se



Platsen där du hittar allmän information om tjänstepension 
och alla försäkringarna: sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, 

föräldraledighet och dödsfall



Vi utvecklar lösningar 
och erbjudanden fram till 2024

2020 2021 2022 2023 2024

LANSERING

HUVUDSAKLIGT 
GRÄNSSNITT 

MOT KUNDERNA

ETABLERING,
UTVECKLING KONTINUERLIG UTVECKLING AV TJÄNSTER, INFORMATIONS-

FLÖDEN OCH KUNDSERVICEAKTIVITETER



Kundtjänst
kundtjanst@avtalat.se

0770-16 10 00

Webbinarium
Finns på avtalat.se

där du också anmäler 
dig.

Utbildningar
Sker i samarbete med 

respektive part.

2021 – våra erbjudanden

Avtalat.se
Webbplats med 

generell information 
om kollektivavtalade 

försäkringar
Tidigare hos Facket 

försäkrar, PTK,
Finfa m fl.

Vi kommer till er
Bokas via 

kundmotet@avtalat.se

mailto:kundtj%C3%A4nst@avtalat.se


 Intjänandestart: - till och med 31 december 2020, 25år
- från och med den 1 januari 2021, 24 år
- från och med den 1 januari 2022, 23 år
- från och med den 1 januari 2023, 22 år

 Premieinbetalning:   - en gång per år
- fr.o.m. 1 januari 2023 kommer beräkning              

och inbetalning ske månadsvis*

 Intjänande till 65år om ingen förlängd tid överenskommits. 

Nyheter – Avtalspension SAF-LO
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Välkommen med på vår 
gemensamma resa!
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