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Uppgifter på blanketten Försäkringsunderlag
De lönesummor som anges på blanketten ligger till grund för beräkning av försäkringspremierna.
Därför är det viktigt att rätt lönesummor ingår så att arbetsgivaren varken betalar för mycket eller för lite.
Lönesumman
Uppskatta årets bruttolönesumma för arbetare som är yngre än 65 år, arbetare som är 25–65 år respektive
tjänstemän som är 65 år eller yngre. Om kollektivavtalet tecknats under året behöver du bara ange
lönesumman från det datum som kollektivavtalet gäller och till och med årets slut.
I lönesumman ingår
Beräknad bruttolön. Med kontant bruttolön menas:
• All lön som betalas ut under året
• Övertidsersättning
• Semesterlön
• Sjuklön
• Lön efter eventuellt avdrag för hemdator
• Värdet av helt fri kost och bostad
Ta inte med
• Kostnadsersättning eller skattepliktiga förmåner, exempelvis traktamenten, bilförmåner,
trängselskatt, subventionerad kost eller arvoden
• Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstid
• Lön/ersättning till företagare, verksam make/maka eller registrerad partner
• Lön för arbetslösa som anvisats till arbetsplatsintroduktion eller som deltar i ALU-projekt
• Ersättning till uppdragsgivare
Mer information och aktuella premier finns på www.fora.se
Fora behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.
Mer information finns på fora.se/personuppgifter.

Information om Fora
Fora är en valcentral för tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO.
Fora administrerar de kollektivavtalade försäkringarna för privatanställda arbetare och
tjänstemän. Du kan läsa mer om Fora, om de kollektivavtalade försäkringarna och om de
anslutna pensionsbolagen på www.fora.se.
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Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Företag

Organisationsnummer

Kontaktperson

E-post kontaktperson

Telefonnummer kontaktperson

Beräknad (uppskattad) bruttolönesumma fr o m datum som kollektivavtal startar till årets slut för:
Samtliga arbetare som är yngre än 25 år
kr

Samtliga arbetare som är 25–65 år

Samtliga tjänstemän som är 65 år eller yngre

kr

kr

Förteckning över anställda arbetare
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Förnamn och efternamn

Har inga anställda

