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Wiréns Väg 29
56391 GRÄNNA

Teckna eget försäkringsavtal med Fora för Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA) och Trygghetsrådet (TRS) - F11

Förändringar inför år 2021
Fora kommer att tillskriva er under september 2020 om att varje församling måste teckna eget
försärkingsavtal som skall gälla från 1 januari 2021. De kommer att skicka er blankett för försäkringsanmälan och
övrig information till varje församling. Fram tills nu har vi haft ett gemensamt avtal via Pingst ffs för alla
församlingar/arbetsgivare (ca: 330 st).

Vad ni som församling/arbetsgivare skall göra är att fylla i anmälningsblanketten ni får från Fora och skicka tillbaks
den med de handlingar som Fora kräver. Och uppge Peter Lindskog
peter.lindskog@pingst.se som huvudadministratör.

Administration från 1 januari 2021
Vi kommer från Pingst ffs även i fortsättningen serva församlingarna/arbetsgivarna gällande Fora.

1 – Vi kommer att rapportera in löner till Fora varje år för varje församling/arbetsgivare (före 31 januari).
2 – Försäkringsmoment TFA och TRS kommer ej att finnas på kvartalsfakturorna ni får från Pingst ffs tillsammans
med övriga personalförsäkringar från år 2021.
3 – Fakturan för TFA och TRS kommer att skickas direkt från Fora varannan månad (6 gånger om året) till
församling/arbetsgivare.
4 – Efter att ni som församling/arbetsgivare tecknat direktavtal med Fora behöver ni endast betala fakturan till Fora,
resten sköter vi från Pingst ffs. Kommer att gälla från januari 2021.
5 – När det gäller övriga personalförsäkringar (ITP, TGL ..) fungerar allt som tidigare. Vill påminna om vikten att
lönerapportera (kontant utbetald bruttolön) varje månad för födda 1979 och senare direkt via https://forsakringar.
pingst.se .

Det fåtal församlingar som saknar kollektivavtal (ej medlemmar i Arbetsgivaralliansen) kommer också få teckna eget
avtal hos Fora. Ni kommer också att få information från Fora. För er församling tecknas bara TFA, ej TRS.

Tills sist vill vi tacka för det fina och fungerande samarbete vi har med er församlingar/arbetsgivare och hoppas att
förändringen gällande Fora skall fungera vid övergången. Den enda skillnaden blir att ni får faktura från Fora för TFA
och TRS, allt det övriga blir som tidigare.

Ps. Mycket viktigt att detta brev kommer till rätt person hos församling /arbetsgivare - kassör och personalansvarig.
Brevet kommer också att finnas att hämta via https://forsakringar.pingst.se  med inloggning.

Med vänlig hälsning
Pingst – fria församlingar i samverkan

Peter Lindskog
Försäkringsansvarig
Tel. 08-619 25 51 direkt
peter.lindskog@pingst.se
Alvik den 14 september 2020
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