
Privat inkomstförsäkring för Sjöbefälsföreningen 

Du har rätt att få denna information enligt lag innan du köper försäkringen. Läs och 
spara denna information. Besök www.accept.se för mer information och 
fullständigt villkor. 

Du som är medlem i Sjöbefälsföreningen har möjlighet att teckna en privat 
inkomstförsäkring som kompletterar a-kassans ersättning vid ofrivillig arbetslöshet. 

A-kassan ger f.n. mellan max c:a 22 000 och 26 400 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 tillsvidareanställd sedan minst 12 månader.

• Du är stadigvarande bosatt i Norden och medlem i en nordisk a-kassa.

• Du är inte egenföretagare / delägare i fåmansbolag.

• Du har inte fyllt 55 år.

• Du har inte fått a-kassa de senaste 2 åren.

• Du har inte fått ett personligt varsel, och känner inte genom din ställning på
företaget till kommande varsel.

Försäkringen är ett komplement till a-kassan och aktivitetsersättningen. Du kan få 
ersättning i upp till 100, 150 eller 200 ersättningsdagar, beroende på vad som står på 
ditt försäkringsbrev. Ersättningsnivån bestäms i lagen om arbetslöshetsförsäkring och är 
f.n. 80 % de första 200 dagarna. Om du får ersättning från annan än svensk a-kassa, är
ersättningen begränsad till den ersättningsnivå som följer av svensk lagstiftning.
Om något skydd är särskilt viktigt för dig att det omfattas av försäkringen bör du
kontakta Accept.

Försäkringen gäller med en kvalifikationstid på 18 månader, d.v.s. du måste teckna den 
och jobba i minst 18 månader innan du blir varslad för att kunna få ersättning. Du får 
tillgodoräkna dig intjänad kvalifikationstid från annan inkomstförsäkring om du flyttar din 
inkomstförsäkring till Accept. 

Försäkringen gäller vid ofrivillig arbetslöshet, inte t.ex. om du sagt upp dig själv, vid 
arbetslöshet efter en provanställning som föregåtts av egen uppsägning eller om du 
misskött ditt arbete så att du blivit avskedad. 

För råd och hjälp kan du kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst på 

hallakonsument.se, din kommunala konsumentvägledare eller Konsumenternas 

Försäkringsbyrå på konsumenternas.se 

Accept Försäkringsaktiebolag, Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma. Telefon 08-629 24 90.  www.accept.se 

http://www.accept.se/
http://hallakonsument.se/
http://www.accept.se/

