Accept Försäkringsaktiebolag

Tilläggsförsäkring till Finansförbundets obligatoriska inkomstförsäkring.
1.0 Definitioner
1.1 Arbetslöshet
Den försäkrade omfattas av en obligatorisk
inkomstförsäkring genom sitt medlemskap i
Finansförbundet och har blivit arbetslös utan att ha
misskött sitt arbete så att avskedande eller uppsägning
skett. Den försäkrade måste också vara inskriven som
arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och får inte avböja
anvisat arbete.
1.2 Kvalifikationstid
Kvalifikationstiden vid såväl nyteckning som höjning av
anmäld inkomst är 12 månader.
I kvalifikationstiden får medräknas de månader som den
försäkrade förvärvsarbetat minst 70 timmar per månad
under annan ledighet än arbetslöshet. Den försäkrade
måste ha varit medlem i Finansförbundet utan avbrott
under kvalifikationstiden.
1.3 Anmäld inkomst
Med anmäld inkomst avses den inkomst som den
försäkrade anmält till Accept Försäkringsaktiebolag.
1.4 Första arbetslöshetsdagen
Med första arbetslöshetsdagen avses den första
karensdagen i a-kassan.
Den försäkrade ska ha varit försäkrad under hela
kvalifikationstiden den första arbetslöshetsdagen och får
inte ha uppburit ersättning från Finansförbundets
inkomstförsäkring under kvalifikationstiden.
1.5 Kvalificerad inkomst
Anmäld inkomst* för vilken kvalifikationstiden löpt ut på
första arbetslöshetsdagen.
1.6 Försäkrad inkomst
Den högsta procentsats av kvalificerad inkomst* som
enligt 26-31 §§ Lag om arbetslöshetsförsäkring inte skall
medföra reducerad ersättning från arbetslöshetskassan.
1.7 Schablonskatt
Skatt enligt skattetabell utan hänsyn till eventuell
skattejämkning.
1.8 Försäkrad inkomst efter skatt
Försäkrad inkomst* minskad med schablonskatt*.
1.9 Arbetslöshetsersättning
Ersättning från arbetslöshetskassa enligt lag om
arbetslöshetsförsäkring plus ersättning som den
försäkrade kan få/skulle ha fått till följd av arbetslösheten
från annan försäkring och/eller Finansförbundets
inkomstförsäkring om den varit gällande med full
intjänad kvalifikationstid.
Om det i försäkringsbrevet anges att den försäkrade
omfattas av Trygghetsfonden skall arbetslöshetsersättning
enligt denna paragraf alltid beräknas som om ersättning
utbetalas från Trygghetsfonden.
1.10 Arbetslöshetsersättning efter skatt
Arbetslöshetsersättning* minskad med schablonskatt*.
1.11 Inkomstbortfall
Försäkrad inkomst efter skatt* minskad med
Arbetslöshetsersättning efter skatt*.
* se definitioner
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2.0 Försäkrad
Den försäkrade ska

vara stadigvarande bosatt i Sverige

vara medlem i svensk arbetslöshetskassa

omfattas av Finansförbundets
inkomstförsäkring.
3.0 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar inkomstbortfall* vid
arbetslöshet*.
4.0 Karens
Försäkringen gäller med samma karens som den
obligatoriska inkomstförsäkring som den försäkrade
omfattas av genom sitt medlemskap i en Finansförbundet
För försäkrad inkomst som den försäkrade är berättigad
till ersättning för från Finansförbundets
inkomstförsäkring är karensen lika med den maximala
ersättningsperioden i den obligatoriska
inkomstförsäkringen.
4.1 Försäkringsersättning
Om den försäkrade drabbas av arbetslöshet* som är
längre än karensen, lämnas ersättning från och med den
första dagen efter karenstiden löpt ut.
Försäkringsersättningen beräknas enligt följande.
Försäkrad inkomst efter skatt*
Arbetslöshetsersättning efter skatt*
Vid beräkning av antal arbetsdagar per månad
tillämpas samma regler som arbetslöshetskassan
tillämpar.
Rätten till försäkringsersättning upphör månaden efter
den försäkrade fyllt 65 år. Om arbetslösheten beror på
egen uppsägning upphör rätten till försäkringsersättning
när den försäkrade fyllt 61 år.
Om den försäkrade vid ersättningsberättigad arbetslöshet
erhåller ny anställning, som inom 12 månader från första
arbetsdagen leder till arbetslöshet skall denna arbetslöshet
vid beräkning av ersättning från denna försäkring
sammanläggas med den tidigare arbetslösheten.
4.2 Maximal ersättningstid
Den i försäkringsbrevet angivna ersättningstiden
inkluderar den tid som den försäkrade får ersättning från
den obligatoriska inkomstförsäkring som den försäkrade
omfattas av genom sitt medlemskap i Finansförbundet.
4.3 Begränsningar i försäkringsskyddet vid
arbetslöshet
Försäkringen gäller inte vid arbetslöshet när den
försäkrade får annan ersättning än inkomstrelaterad
ersättning från arbetslöshetskassa.
Försäkringen gäller inte heller vid arbetslöshet* som
beror på

uppsägning som du kände till eller borde ha
känt till vid försäkringens tecknande

anställning utanför Sverige

arbetslöshet som inleds innan
kvalifikationstiden löpt ut
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misskötsel av arbete så att avsked eller
uppsägning skett
olaglig handling av den försäkrade
konkurs eller likvidation som beror på orsak
som den försäkrade känt till eller borde ha känt
till när försäkringen tecknades
force majeure, dvs krig, krigsliknande händelse,
inbördeskrig, revolution, uppror,
myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller
liknande händelser.

5.0 Försäkringstid
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet,
försäkringen upphör när någon av förutsättningarna i
bestämmelserna 9.0-9.2 nedan är uppfyllda.
6.0 Upplysningsplikt
Vid byte av arbetslöshetskassa, arbetsgivare eller
bostadsadress är den försäkrade skyldig att skriftligen
meddela Accept Försäkringsaktiebolag om de nya
förhållandena.
7.0 Premiebetalning
Premien betalas med autogiro i förskott.
7.1 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 den då 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 påminnelse/administrativ avgift om 60 kronor.
8.0 Anmälan av skada
Arbetslöshet ska anmälas skriftligen till Accept
Försäkringsaktiebolag så fort som möjligt senast en
(1) månad efter första utbetalningen av ersättning från
arbetslöshetskassa.
Följande dokumentation ska komplettera skadeanmälan:

Arbetsgivarintyg

Beslut om arbetslöshetsersättning från din Akassa, där din fastställda normalinkomst
framgår

Uppgift om annan ersättning pga arbetslöshet,
tex trygghetsfond eller annan
inkomstförsäkring

kopia av utbetalning från arbetslöshetskassa
(krävs för utbetalning)

9.0 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 även närsomhelst under
försäkringstiden säga upp försäkringen att gälla efter 30
dagar. Uppsägningen ska göras skriftligen. Om inte annat
har avtalats får uppsägningen verkan dagen efter den dag
då den inkom till Accept.
9.1 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.
9.2 Försäkringens upphörande
9.2.1
Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade fått
ersättning i maximal ersättningstid enligt punkt 4.2. Vid
förnyelse av försäkring som upphört att gälla enligt denna
paragraf gäller samma regler som vid nyteckning av
försäkring.
9.2.2
Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade inte
längre omfattas av Finansförbundets obligatoriska
inkomstförsäkring
10.0 Överlåtelse
Denna försäkring kan ej överlåtas eller intecknas utan
Accept Försäkringsaktiebolags skriftliga medgivande.
11.0 Ränta
Utgående ersättning från denna försäkring är ej föremål
för ränteberäkning.
12.0 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för detta försäkringsavtal.
13.0 Omprövning av beslut
Den som är missnöjd med vårt beslut i ett ärende rörande
detta försäkringsavtal kan få beslutet omprövat i en
skadenämnd. Kontakta Accept Försäkringsaktiebolag för
ytterligare information.
14.0 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.

8.1 Utbetalning av skadeersättning
Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.
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