Inkomstförsäkring

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Accept försäkringsaktiebolag (publ), 516401-6577, Sverige
Produkt: Inkomstförsäkring för egenföretagare/VD
Produktfaktabladet är en sammanfattning av villkoren för produkten. Besök www.accept.se/villkor för
fullständigt villkor 189. Produktfaktabladet är senast ändrat 2018-12-28.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Inkomstförsäkringen är ett komplement till arbetslöshetsersättningen och kan tecknas av egenföretagare
och VD som inte fyllt 55 år.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

DDErsättning för inkomstbortfall om du:

xx Arbetslöshet till följd av egen uppsägning.
xx Arbetslöshet till följd av att du sålt
företaget.
xx Anställningskontrakt löper ut.
xx Du har misskött ditt arbete så att du blivit
avskedad.

- blir ofrivilligt arbetslös
- uppfyller kvalifikationstiden
- har rätt till inkomstrelaterad ersättning
från a-kassan.
DDErsättningsnivån bestäms i lagen om
arbetslöshetsförsäkring och är f.n.
80 % de första 200 ersättningsdagarna,
därefter 70 % i 100 dagar av din lön.
DDErsättningsperioden är 300
ersättningsdagar.
DDFörsäkringen gäller till fyllda 62 år.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
!! Ersättning kan inte lämnas baserat på
högre lön än a-kassan fastställt eller
högre lön än du har försäkrat.
!! Får du samtidigt ersättning från annan
försäkring/kollektivavtal, kan din
ersättning från inkomstförsäkringen
sättas ned, helt eller delvis, så att
den sammanlagda ersättningen inte
överstiger ersättningsnivån i lagen om
arbetslöshetsförsäkring.

Var gäller försäkringen?

DDDu måste vara stadigvarande bosatt i Sverige och egenföretagare/VD i Sverige.
Vilka är mina skyldigheter?
-- Följande kriterier måste vara uppfyllda för att teckna:

Du är medlem i en svensk a-kassa och stadigvarande bosatt i Sverige sedan 2 år.
Du har varit verksam i rörelsen de senaste 24 månaderna och har inte fått a-kassa under
denna tid.
• Du har inte de senaste 5 åren varit försatt i konkurs eller de senaste 5 åren varit delägare
i fåmansbolag/fåmanshandelsbolag som försatts i konkurs/likvidation.
• Företaget du jobbar på, är verksamt i Sverige och har inte varit under eller ansökt om
rekonstruktion de senaste 5 åren.
• Företaget du jobbar på har inga betalningsanmärkningar.
-- Du ska anmäla byte av a-kassa och vid ev. tillträde till befattning som omfattas av LAS.
-- Ofrivillig arbetslöshet ska anmälas senast en månad efter första utbetalningen från a-kassa.
-- Har du lämnat oriktig eller ofullständig uppgift vid försäkringens tecknande eller senare kan
ersättningen minskas eller helt bortfalla.
•
•
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När och hur ska jag betala?

Försäkringen betalas månadsvis i förskott via autogiro.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringens kvalifikationstid räknas från första dag. Kvalifikationstiden är 18 månader. Du
måste alltså teckna försäkringen och jobba i minst 18 månader innan du blir varslad för att kunna
få ersättning.
Försäkringen upphör att gälla (vilket som inträffar först):
-- den 1:e i månaden efter att du fyllt 62 år.
-- när du erhållit ersättning från denna försäkring i det antal dagar som framgår av
försäkringsbrevet.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Du kan närsomhelst under försäkringstiden säga upp försäkringen skriftligen (brev eller mail) att
gälla efter 30 dagar. Den försäkrade kan även närsomhelst säga upp försäkringen att upphöra vid
försäkringstidens utgång.

Övrig information

Accept Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6577, är ett
försäkringsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kontaktuppgifter till dem är
e-post: finansinspektionen@fi.se, webbadress: www.fi.se, postadress: Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm, telefonnummer: 08-408 980 00. Accepts adress är Box 2068, 174 02,
Sundbyberg, övriga kontaktuppgifter finns på www.accept.se.
Accept tillhandahåller inte rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys i den mening
som avses i Lag om försäkringsdistribution (SFS 2018:1219). Ingen av Accepts anställda mottager
någon rörlig ersättning.
Accept har utsett en klagomålsansvarig som är registrerad hos Finansinspektionen. Klagomål
hanteras löpande av klagomålsansvarig. Det är även möjligt att vända sig till annan instans, till
exempel Allmänna reklamationsnämnden. Mer information finns i Accepts besvärshänvisning
som hittas via www.accept.se/allmanna-villkor.
Accept står under tillsyn av Konsumentverket gällande marknadsföring. Kontaktuppgifter till
dem är e-post: konsumentverket@konsumentverket.se, webbadress: www.konsumentverket.se,
postadress: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, telefonnummer: 0771–42 33 00.
Svensk lagstiftning tillämpas på försäkringsavtalet. För information om Accepts hantering av
personuppgifter, autogiromedgivande samt ångerrätt/distansavtalslagen besök
www.accept.se/allmanna-villkor.
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