Accept Försäkringsaktiebolag

Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet.
1.0 Definitioner
1.1 Ofrivillig arbetslöshet
Den försäkrade har ofrivilligt blivit arbetslös, d.v.s.
har inte sagt upp sig själv eller sålt sitt företag.
Den försäkrade har inte blivit avstängd från svensk
a-kassa utan har enligt a-kassan giltigt anledning till sin
arbetslöshet och har blivit beviljad inkomstrelaterad
ersättning från a-kassan.
Den försäkrade måste också vara inskriven som
arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och får inte avböja
anvisat arbete.
1.2 Kvalifikationstid
Kvalifikationstiden vid nyteckning av försäkringen är
förvärvsarbete på heltid 18 månader i en följd.
Kvalifikationstiden för höjning av anmäld inkomst är
förvärvsarbete på heltid 18 månader i en följd, för den del
som inkomsten höjts med.
1.3 Egenföretagare
Egenföretagare är den som är delägare i fåmansföretag
eller delägare i fåmanshandelsbolag enligt definition i
inkomstskattelagen (1999:1229), 56 KAP 6 § eller
enskild näringsidkare.
1.4 Verkställande direktör (VD)
VD är den på bolagsverket registrerad verkställande
direktör1.
1.5 Anmäld inkomst
Med anmäld inkomst avses den inkomst som den
försäkrade anmält till Accept.
1.6 Kvalificerad inkomst
Anmäld inkomst2 för vilken kvalifikationstiden löpt ut på
den första karensdagen i a-kassan.
1.7 Försäkrad inkomst
Den högsta procentsats av kvalificerad inkomst2 som
enligt 26-31 §§ Lag om arbetslöshetsförsäkring inte skall
medföra reducerad ersättning från a-kassan.
1.8 Schablonskatt
Skatt beräknas enligt skattetabell utan hänsyn till
eventuell skattejämkning.
1.9 Försäkrad inkomst efter skatt
Försäkrad inkomst2 minskad med schablonskatt2.
1.10 Arbetslöshetsersättning
Ersättning från a-kassa enligt lag om arbetslöshetsförsäkring plus ersättning som den försäkrade kan erhålla
till följd av arbetslösheten från annan försäkring och/eller
kollektivavtal. Med ersättning från a-kassa likställs
ersättning som förbrukar dagar i en a-kasseperiod, f.n.
aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
1.11 Arbetslöshetsersättning efter skatt
Arbetslöshetsersättning2 minskad med schablonskatt2.
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Även anställda som inte omfattas av LAS kan teckna
försäkringen t.ex. make/maka till VD.
2
Se 1.0 Definitioner.
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1.12 Inkomstbortfall
Försäkrad inkomst efter skatt2 minskad med
Arbetslöshetsersättning efter skatt2.
2.0 Försäkrads arbetsförklaring
Den försäkrade har vid tecknandet intygat att följande
kriterier var uppfyllda:

Stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 2 år
och medlem i svensk a-kassa.

Har fyllt 21 men inte 55 år.

Vara egenföretagare2 eller VD2.

Verksam på ett företag i Sverige som inte har
betalningsanmärkningar.

Har varit verksam på heltid i företaget de
senaste 24 månaderna och inte mottagit a-kassa
under denna tid.

Företaget har inte varit under eller ansökt om
rekonstruktion de senaste 5 åren.

Inte de senaste 5 åren varit försatt i konkurs
eller de senaste 5 åren varit delägare i
fåmansföretag/fåmanshandelsbolag som
försatts i konkurs.
Har den försäkrade lämnat oriktig eller ofullständig
uppgift vid försäkringens tecknande eller senare kan
ersättningen minskas eller helt bortfalla.
2.1 Försäkrad
Den försäkrade skall uppfylla följande kriterier:

Vara medlem i svensk a-kassa.

Vara egenföretagare2 eller VD2.

Verksam på ett företag i Sverige.

Vara stadigvarande bosatt i Sverige.
3.0 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar inkomstbortfall2 vid ofrivillig
arbetslöshet2.
4.0 Karens
Karensen är lika många dagar som a-kassans karens och
beräknas på samma sätt som för a-kassan.
Den försäkrade kan i samband med skadeanmälan välja
att en längre karens skall tillämpas. (Till exempel om
man omfattas av annan inkomstförsäkring.)
5.0 Försäkringsersättning
Om den försäkrade drabbas av ofrivillig arbetslöshet2
som är längre än karensen, lämnas ersättning under
försäkringstiden från och med den 1:a dagen efter
karenstiden löpt ut.
Försäkringsersättningen beräknas enligt följande:
Försäkrad inkomst efter skatt2
minus
Arbetslöshetsersättning efter skatt2
Vid beräkning av antal arbetsdagar per månad tillämpas
samma regler som a-kassan tillämpar. Om den försäkrade
börjar arbeta, hel- eller deltid, efter att
ersättningsberättigad arbetslöshet inträtt, ersätts de dagar
som a-kassan ersätter.
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6.0 Begränsningar
6.1 Begränsningar i försäkringsskyddet
Försäkringen gäller inte vid arbetslöshet när den
försäkrade får grundersättning från a-kassa.
Försäkringen gäller inte vid arbetslöshet efter:

Att orsaken till arbetslösheten inträffar inom
kvalifikationstiden, t.ex. ansökan/beslut om
konkurs/likvidation.

Överlåtelse/försäljning av företaget eller egen
uppsägning, oavsett anledning.

Misskötsel av arbetet så att avsked/uppsägning
skett.

Anställningskontrakt löper ut.

Konkurs/likvidation/nedläggning av företaget
som medför utdelning till ägarna.

Rekonstruktion som beslutas om eller inleds
inom kvalifikationstiden.

Om arbetslösheten direkt eller indirekt beror på
att den försäkrade har begått någon olaglig
handling som medfört eller borde medfört
polisanmälan.
Vid avstängning från a-kassan betalas ingen försäkringsersättning för efterföljande dagar från a-kassan.
6.2 Force majeure
Försäkringen gäller inte vid force majeure, d.v.s. krig,
krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror,
myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande
händelser.
7.0 Försäkringstid
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet,
försäkringen upphör när någon av förutsättningarna i
bestämmelserna 9.0–9.2 nedan är uppfyllda.
8.0 Upplysningsplikt
Vid byte av a-kassa, bostadsadress eller vid tillträde till
befattning som omfattas av lag om anställningsskydd ska
den försäkrade skriftligen meddela Accept.
9.0 Premiebetalning
Premien betalas med autogiro månadsvis i förskott.
9.1 Dröjsmål med betalningen
Saknas täckning på den försäkrades bankkonto på
förfallodagen föreligger dröjsmål med betalningen.
Accept har då rätt att säga upp försäkringen.
Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då
Accept skickade uppsägningen, om inte premien betalas
inom denna tid.
Betalas premien efter det att försäkringen upphört ses
betalningen som en ny försäkringsansökan på samma
villkor från och med dagen efter att premien betalades.
Om Accept inte vill bevilja dig försäkring ska bolaget
underrätta dig inom 14 dagar från den dag premien
betalades. Betalas tilläggspremie inte i tid gäller i stället
att Accept ska räkna om försäkringstiden för den ändrade
försäkringen med hänsyn till den premie som har betalts.
Ändringen av försäkringstiden får dock verkan först 14
dagar efter den dag Accept skickade den försäkrade en
underrättelse om den omräknade försäkringstiden.
Vid dröjsmål med betalningen av premien eller om
premien betalas på annat sätt än autogiro får Accept ta ut
en administrativ avgift om 60 kronor.
10.0 Anmälan av skada
Ofrivillig arbetslöshet ska anmälas skriftligen till Accept
så fort som möjligt senast en (1) månad efter första
utbetalningen av ersättning från a-kassa.
Följande dokumentation ska komplettera skadeanmälan:







Konkurs-/likvidationsbeslut, och/eller annan
dokumentation som styrker orsaken till
arbetslösheten.
Arbetsgivarintyg.
Beslut om arbetslöshetsersättning från din
a-kassa, där din dagpenninggrundande inkomst
framgår.
Uppgift om annan ersättning p.g.a. arbetslöshet,
t.ex. trygghetsavtal/annan inkomstförsäkring.
Kopia av utbetalning från a-kassa (krävs för
utbetalning).

10.1 Utbetalning av skadeersättning
Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.
11.0 Den försäkrades rätt till förtida uppsägning av
försäkringen
Den försäkrade har rätt att säga upp försäkringen före
försäkringstidens slut om Accept har ändrat villkoren
under försäkringstiden. Den försäkrade ska i sådant fall
säga upp försäkringen inom 14 dagar från den dag Accept
avsände beslutet om ändringen.
Den försäkrade kan närsomhelst under försäkringstiden
säga upp försäkringen skriftligen att gälla efter 30 dagar.
Den försäkrade kan även närsomhelst säga upp
försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång.
11.1 Accepts rätt till förtida uppsägning av
försäkringen
Accept har rätt att säga upp försäkringen före
försäkringstidens slut om

Den försäkrade grovt har åsidosatt sina förpliktelser
mot Accept.

Det annars finns synnerliga skäl.

Den försäkrade är i dröjsmål med
premiebetalningen.
Uppsägningen ska göras skriftligen med 14 dagars
uppsägningstid, räknat från den dag då Accept skickade
uppsägningen.
11.2 Försäkringens upphörande
11.2.1
Försäkringen upphör att gälla den 1:e i månaden efter den
försäkrade fyllt 62 år.
11.2.2
Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade erhållit
ersättning från denna försäkring i det antal dagar som
framgår av försäkringsbrevet. Vid förnyelse av försäkring
som upphört att gälla enligt denna paragraf gäller samma
regler som vid nyteckning av försäkring.
12.0 Överlåtelse
Detta försäkringsbrev kan ej överlåtas eller intecknas utan
Accepts skriftliga medgivande.
13.0 Ränta
Utgående ersättning under detta försäkringsbrev är ej
föremål för ränteberäkning.
14.0 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för detta försäkringsavtal.
15.0 Omprövning av beslut
Den som är missnöjd med försäkringsgivarens beslut i ett
ärende rörande detta försäkringsavtal kan få beslutet
omprövat i en skadenämnd. Kontakta Accept för
ytterligare information.
16.0 Allmänna reklamationsnämnden
Den som inte är nöjd kan också vända sig till Allmänna
Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Det
går även bra att vända sig till domstol, i första hand
tingsrätten.
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