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Checklista inträde 

Nedan finns en checklista som visar vad ni som företag bör tänka 
på i och med tecknandet av medlemskap hos Almega. Ni som 
företag ansvarar för att det som måste göras enligt checklistan 
genomförs.  

Efter checklistan hittar ni även mer information om vad som ingår i 
ert medlemskap. 

Försäkringar 

När ni blivit medlem och fått ert medlemsnummer behöver ni 
teckna ett antal försäkringar. Vi har listat alla försäkringar som kan 
vara intressanta för er. Ni tecknar själva försäkringarna på 
www.collectum.se respektive www.fora.se. 

 Teckna Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 

I samband med medlemskapet är ni som företag skyldiga att 
teckna Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Omställningsavtalet – 
TRR, inklusive avgångsersättning 

 Omställningsavtalet – TRR, inklusive avgångsersättning 

Ni är också skyldiga att teckna Omställningsavtalet – TRR, inklusive 
avgångsersättning.  

Är företaget bundet av kollektivavtal behöver ni även teckna: 

 Tjänstepension ITP 

 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 

www.collectum.se%20
www.fora.se
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Om ert företag omfattas av kollektivavtal har ni också skyldighet att 
teckna följande försäkringar för arbetare: 

 Avtalspension SAF/LO 

 Pensionspremie 

 Premiebefrielseförsäkring 

 Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) 

 Föräldrapenningtillägg (FPT) 

 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 

 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 

Observera att TFA-försäkringen också omfattar tjänstemännen vid 
företaget.  

 Omställningsförsäkring 

Försäkring om avgångsbidrag (AGB) och omställningsstöd. 

Avtalat ger dig svaren på försäkringsfrågorna 

Mer information om samtliga försäkringar hittar ni på 
www.avtalat.se. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för 
arbetsgivare (Avtalat) hjälper dig att reda ut begreppen när det 
gäller reglerna kring avtals-försäkringarna.  

Nummer till kundtjänst: 0770-16 10 00 

E-post: kundtjanst@avtalat.se

Kontaktuppgifter till försäkringsbolagen 

FORA AB, tel 08-787 40 10.  www.fora.se 

Collectum AB, tel 08-508 981 00 www.collectum.se 

http://www.avtalat.se/
mailto:kundtjanst@avtalat.se
www.fora.se
www.collectum.se
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Vad behöver man mer tänka på? 

Skapa inlogg till arbetsgivarguiden

Du skapar enkelt ett inlogg till vår arbetsgivarguide med hjälp av 
företagets medlemsnummer och organisationsnummer på 
hemsidan www.arbetsgivarguiden.se.  

Och kom ihåg! 

Du behöver inte kunna allt, ta gärna kontakt med vår rådgivarjour 
om du behöver hjälp. Vi finns där för er och vi vill ge er det stöd som 
ni behöver. 

www.almega.se/kontakt/jouren/ 

Telefonnummer: 08-762 69 90. 

Har ni enklare ändringar gällande adress, nyhetsbrev m.m. är ni 
välkommen att kontakta Almega Medlem. 

E-post: medlem@almega.se

Telefonnummer: 08-762 60 70 

www.arbetsgivarguiden.se
http://www.almega.se/kontakt/jouren/
mailto:medlem@almega.se
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