Privat inkomstförsäkring för tillsvidareanställda

FÖRKÖPSINFORMATION
Inkomstförsäkring för egenföretagare och VD

Du som är egenföretagare och medlem i SHA har möjlighet att teckna en inkomstförsäkring som kompletterar a-kassans ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.
A-kassan ger för närvarande ca 14 800 kr/månaden efter skatt.
En inkomstförsäkring från Accept fyller ut mellan a-kassans nivå och upp till 80 %
av av löner t.o.m. 32 000 kr/mån. För att teckna gäller bl.a. att du :
• är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 2 år.
• är fullt arbetsför och har varit verksam i rörelsen på heltid de senaste 18 mån.
• är inte medveten om något som kommer att medföra att jag blir arbetslös.
• inte har fått ersättning från a-kassan under de senaste 2 åren.
• inte har försatts i konkurs eller varit delägare i fåmansbolag som försatts i 		
konkurs under de senaste 4 åren.
• är medlem i SHA.
• godkänner att Accept kontrollerar att mitt medlemskap i SHA är giltigt.
• jobbar på ett företag som inte har varit under eller ansökt om rekonstruktion de
senaste 5 åren.
• du jobbar på ett företag som inte har några betalningsanmärkningar.

Försäkringens omfattning

Försäkringen är ett komplement till a-kassan och aktivitetsersättningen. Du kan
få ersättning i upp till 100 ersättningsdagar. Ersättningsnivån bestäms i lagen om
arbetslöshetsförsäkring och är f.n. 80 % av din tidigare lön.

Kvalifikationstid

Försäkringen gäller med en kvalifikationstid på 18 månader, d.v.s. du måste
teckna den och heltidsarbeta minst 18 månader innan du blir ofrivilligt arbetslös
för att kunna få ersättning. För att få tillgodoräkna dig kvalifikationstid måste du
förvärvsarbeta minst 80 timmar per månad i företaget utom vid semester.

Viktiga begränsningar

Försäkringen gäller när du blivit ofrivillig arbetslös till följd av konkurs eller likvidation och får ersättning från SHA. Den gäller aldrig om du har sålt företaget.
Försäkringen gäller med en självrisk/karens som är lika med SHA:s karens.
Besök www.accept.se för mer information och fullständigt villkor.
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