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Allmänt
1. Försäkring avseende Företagares egen Avtalspension
SAF-LO med premiebefrielseförsäkring kan tecknas av
företagare under förutsättning att företaget tecknat och
vidmakthåller försäkringsavtal om avtalsförsäkringarna
för anställda. För försäkringen gäller svensk rätt.
2. För försäkringsavtalet gäller de gemensamma
försäkringsvillkoren för AFA-försäkringarna,
Omställningsförsäkringen och Avtalspension SAFLO med undantag för § 6 första stycket och § 19-20.
För försäkringen gäller dessutom Bestämmelser för
Avtalspension SAF-LO och försäkringsgivarens villkor
såsom för anställd.
3. Den som tecknat Företagares egen Avtalspension
SAF-LO är försäkringstagare. Försäkringsgivare
för förmåner i Avtalspension SAF-LO framgår av
Bestämmelser för Avtalspension SAF-LO. Försäkring
tecknas genom Fora som företräder försäkringsgivaren.
4. Ändring av försäkringsvillkoren eller andra
bestämmelser kan, efter godkännande av Svenskt
Näringsliv och LO, fastställas under löpande avtalstid.
Försäkringsavtal
5. Försäkringsavtalet har slutits i och med att Fora
lämnat försäkringsbekräftelse. I försäkringsbekräftelsen
anges vid vilken tidpunkt försäkringsavtalet börjar gälla.
Försäkringen träder i kraft i enlighet med Bestämmelser
för Avtalspension SAF-LO och försäkringsgivarens
villkor.
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6. Fora kan säga upp försäkringsavtalet om
försäkringstagaren inte i rätt tid betalat förfallna
premier, räntor eller avgifter för försäkringen eller
enligt försäkringsavtalet om avtalsförsäkringarna för
anställda. Försäkringsavtalet upphör att gälla tidigast
vid utgången av månaden närmast efter den månad då
försäkringstagaren eller Fora sagt upp avtalet.
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Försäkringstagarens uppgiftsskyldighet
7. Försäkringstagaren skall årligen lämna de uppgifter
som fordras för beräkning av premien för försäkringen.
Upphör försäkringstagaren att tillhöra försäkringsbar
krets ska försäkringstagaren underrätta Fora om
detta. Fora har rätt att säga upp försäkringsavtalet om
försäkringstagaren inte lämnar årliga uppgifter eller
om försäkringstagaren inte längre tillhör försäkringsbar
krets.
Pensionsmedförande lön
8. Den pensionsmedförande lönen utgörs av under
kalenderåret utbetald kontant bruttolön. För
försäkringstagare som inte är anställd i företaget
utgörs den pensionsmedförande lönen av inkomst
av näringsverksamhet enligt de regler som gäller vid
redovisning till statlig inkomstskatt. Med lön eller
inkomst avses här endast sådan från företag som
tecknat försäkringsavtal med Fora.
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