Privat inkomstförsäkring för egenföretagare

FÖRKÖPSINFORMATION
Inkomstförsäkring för egenföretagare och VD

Du som är egenföretagare eller VD har möjlighet att teckna en inkomstförsäkring
som kompletterar a-kassans ersättning vid ofrivillig arbetslöshet, det vill säga när
du har inte sagt upp dig själv eller sålt företaget.
A-kassan ger f.n. mellan max 20 900 och 25 025 kr/månaden före skatt.
En inkomstförsäkring från Accept ger tillsammans med ersättning ifrån a-kassa
som mest 80 % av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att teckna gäller bl.a. att:

• Du är medlem i en svensk a-kassa och stadigvarande bosatt i Sverige.
• Du har fyllt 21 men inte 55 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 har inte varit under eller ansökt om rekonstruktion de
senaste 5 åren.
• Företaget du jobbar på har inga betalningsanmärkningar.

Försäkringens omfattning

Försäkringen är ett komplement till a-kassan och aktivitetsersättningen. Du kan
få ersättning i upp till 300 ersättningsdagar. Ersättningsnivån bestäms i lagen om
arbetslöshetsförsäkring och är f.n. 80 % de första 200 dagarna, därefter 70 % i
100 dagar.

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.

Viktiga begränsningar

Försäkringen gäller inte om du säljer ditt företag eller om orsaken till din arbetslöshet inträffar i kvalifikationstiden. Du kan inte heller få ersättning om du har
blivit avstängd av a-kassan.
Om du blir arbetslös till följd av att ditt anställningskontrakt löper ut eller du säger upp dig själv, anses arbetslöshetet inte heller vara ofrivillig.
Besök www.accept.se för mer information och fullständigt villkor.

Accept Försäkringsaktiebolag, Box 2068, 174 02 Sundbyberg, Telefon 08-629 24 90, www.accept.se

