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Gränshinder brutit — nu kan pendlare teckna inkomstförsäkring

Även om en höjning av taket i a-kassan har aviserats, så kommer fortsatt många behöva
teckna en inkomstförsäkring för att klara ekonomin vid arbetslöshet.
Intresset har varit svalt bland försäkringsbolagen att erbjuda inkomstförsäkringar för
de som jobbpendlar från Sverige till Danmark. Nu erbjuder svenska Accept tillsammans
med danska Nish en inkomstförsäkring anpassad för just gränspendlare.

Pendlandet över sundet har ökat

Sedan Öresundbron öppnade 2000 har pendlandet över sundet ökat kraftigt. Gränspendlarna måste vara med i en dansk a-kassa, inte en svensk. Detta har gjort det
svårmanövrerat att hantera inkomstförsäkringar för de som pendlar från Sverige till
t.ex. Kastrup i Danmark.
”Eftersom pendlingen över Öresund är nästan 6 gånger så stor i dag som innan Öresundsbron öppnade, ser vi en stor potential för inkomstförsäkring för gränspendlare”
berättar Søren Hancke, VD för Nish. Han ser positivt på samarbetet med Accept som
pågått sedan 2012.

Gränshinder brutit

Fackförbunden som i dag erbjuder inkomstförsäkringar kräver att man är medlem i
en svensk a-kassa för att få ersättning. Många tvekar därför att börja pendla till Danmark och gå med i en dansk a-kassa.
”Det känns kul att vara med och bryta ett gränshinder” säger Accepts VD Bert-Åke
Olsson. Många vågar inte byta sitt jobb i Sverige mot ett i Danmark, eftersom de inte
klarar ekonomin utan en inkomstförsäkring fortsätter han.
Bert-Åke är själv uppvuxen i Trelleborg så han vet att Köpenhamn är en lika naturlig
del av arbetsmarknaden för en skåning som Malmö eller Lund. Nu hoppas han att fler
skåningar ska våga söka jobb i Danmark.
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Om Accept

Accept var först i Sverige med att erbjuda inkomstförsäkringar i Sverige. Sedan 1998 har man kunnat
komplettera a-kassans ersättning med en privat inkomstförsäkring hos Accept. Accept har varit en
aktör på den danska försäkringsmarknaden sedan 2000 och stärkte sin position ytterligare genom ett
förvärv av danska inkomstförsäkringar under 2012. Besök www.accept.se för mer information.

Om N.I.S.H.

N.I.S.H. registrerades 2012 som försäkringsförmedlare i Danmark under Finanstilsynet överinseende.
Sedan dess har N.I.S.H. hanterat en kundportfölj med inkomstförsäkringar för de som bor i Danmark
och olycksfallsförsäkringar. Utvecklingen på den danska arbetsmarknaden har gjort att N.I.S.H. har
kunnat utöka sin personalstyrka under 2014. Besök www.nishservice.dk för mer information.
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