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Inkomstförsäkring

Här lämnas information som försäkringsgivaren ska 
lämna enligt lag innan köp av försäkring. Informationen 
lämnas till dig som kund för att underlätta ditt 
beslut om att teckna försäkringen och vi ber dig 
särskilt observera att informationen enbart är en 
sammanfattning av viktiga delar i försäkringen. 
Fullständig information om vad försäkringen innebär 
finner du i försäkringsvillkoret 

Andra skydd genom annan försäkring
Det kan vara bra att du ser över om du tecknat 
inkomstförsäkring på annat håll. Enligt lag (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring (ALF) är ersättningen 
begränsad till 80 procent av lönen.  

Försäkringen i korthet 
Inkomstförsäkring – ersättningen från inkomst- 
försäkringen motsvarar mellanskillnaden mellan 
a-kassans ersättning och cirka 80 procent av din 
genomsnittliga inkomst som den fastställs av a-kassan 
när du blir  arbetslös. Du kan som mest få ersättning 
upp till det försäkrade beloppet. Om arbetslösheten 
inträffar efter 60 års ålder beräknas det försäkrade 
beloppet på en månadslön på 40 000 kr. 

Om du, efter kvalifikationstiden, blir ofrivilligt arbets-
lös har du efter karensperiodens utgång rätt till en 
dagersättning från försäkringen som motsvarar  
1/22-del av försäkringsbeloppet. Ersättningen betalas 
ut så länge du är fortsatt ofrivilligt arbetslös, längst 
för tid som motsvarar den ersättningsperiod som du 
valt när du tecknat försäkringen dock inte längre än 
månadsskiftet då du fyller 65 år. 

Om du som småföretagare erhåller en avstängning 
av a-kassan, är ersättningsperioden begränsad till 
högst 100 dagar minskat med det antal dagar som 
avstängningen utgör.  

Om du som anställd blir uppsagd i förtid från en 
tidsbegränsad anställning har du istället rätt till 
ersättning för den återstående anställningstiden. 

Förstärkt skydd vid konkurs eller tvångslikvidation 
– om du är småföretagare kan du vid konkurs eller 
tvångslikvidation dessutom vara berättigad till ett 
engångsbelopp motsvarande ett prisbasbelopp. 

Förutsättningar för att du ska kunna få ersättning 
från inkomstförsäkringen är att: 

 - du omfattas av försäkringen,

 - du uppfyller kraven för arbetsvillkor,

 - du har  blivit uppsagd eller varslad om uppsägning  
 först efter kvalifikationstidens utgång, eller om du är  
 småföretagare, arbetat i verksamheten under hela  
 kvalifikationstiden,

 - du inom samma tid får ersättning från a-kassan

Förutsättningar för att du ska kunna få ersättning 
från konkursskyddet är att: 

 - att du är medlem i SMÅAs a-kassa.

Exempel på när försäkringen inte gäller: 
 - deltidsarbetslöshet, uppsägning eller varsel som var 

 känd eller som du borde ha känt till vid   
 försäkringens beviljande,

 - arbetslöshet, varsel eller besked om uppsägning  
 som inträffar eller lämnas under återkvalificerings- 
 tiden,

 - arbetslöshet till följd av att tidsbegränsad   
 anställning upphört inom ramen för det   
 anställningsavtal som du ingått med arbetsgivaren, 

 - konkurs eller likvidation som var känd eller som du  
 borde ha känt till vid försäkringens beviljande,

 - avstängning som innebär att dagpenning inte  
 betalas ut under arbetslösheten, 

 - arbetslöshet när du inte får inkomstrelaterad  
 ersättning från a-kassa,

 - arbetslöshet när du inte är medlem i a-kassa,

 -  arbetslöshet när du inte är anmäld som 
arbetssökande till  arbetsförmedling, 

Begränsningar i försäkringen
Kvalifikationstid är den tid på tolv månader som räknas 
från det att du anslutit dig till försäkringen eller efter 
att försäkringen har utnyttjats och som behöver 
löpa innan försäkringen gäller. Det vill säga under 
dessa tolv månader kan inte försäkringen utnyttjas. 
För småföretagare gäller också att perioden från att 
företaget registrerats som näringsverksamhet eller 
fåmansföretag inte får vara kortare än 36 månader. 

Karensperiod är den inledande perioden efter 
kvalifikationstidens utgång då försäkringen inte lämnar 
ersättning. Försäkringens karensperiod motsvarar den 
karensperiod som a-kassan tillämpar. 

Eventuell självrisk 
Inkomstförsäkringen gäller utan självrisk. 

Försäkringen kostar

Lön upp till Premie/månad

40 000 295 kr

50 000 445 kr 

60 000 565 kr

80 000 794 kr
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Försäkringslängd/bindningstid 
Försäkringsperioden är en månad i taget och 
försäkringen förnyas automatiskt för ytterligare 
försäkringsperiod. 

Försäkringen kan när som helst sägas upp av dig och 
upphör då omedelbart. 

Personuppgiftshantering 
Amtrust kommer att behandla dina personuppgifter 
i enlighet med personuppgiftslagen. Syftet med 
behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga 
åtagandena mot dig. Personuppgifterna utgör vidare 
underlag för marknads- och kundanalys, affärs- 
och metodutveckling, statistik och riskhantering, 
marknadsföring och service i övrigt. Personuppgifterna 
kan komma behandlas av andra bolag som Amtrust 
samarbetar med för utförandet av det uppdrag 
Amtrust har från dig. Har du några frågor om detta 
går det bra att kontakta personuppgiftsombud@
amtrustgroup.com. 

Ångerrätt 
Är köpet av försäkringen gjort via kundservice eller 
webbutiken gäller Lagen om distansavtal och avtal 
utanför affärslokaler. Den ger dig ångerrätt i 14 dagar 
från det att du köpt din försäkring. Vänd dig till 
kundservice på telefon 08-520 056 73 om du vill ångra 
ditt köp av försäkring. 

Vägledning
Du kan få råd och vägledning av Konsumenternas 
Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm,  
tel. 020-022 58 00. Du kan även få vägledning av din 
kommunala konsumentvägledare.

Om vi inte kommer överens 
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut 
i samband med skada, kan beslutet prövas av 
försäkringsgivaren, genom att försäkringstagaren 
kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 
Stockholm, tfn 08-440 38 20. 

Det finns även möjlighet att få eventuell tvist 
prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 
174, 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. 
Försäkringstagaren har även möjlighet att väcka talan 
mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

Vid klagomål kring hantering av ditt försäkringsärende 
kontakta AmTrust Nordic på ovanstående adress eller 
skriv till  
klagomal@amtrustgroup.com.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust 
International Underwriters DAC, 40 Westland Row, 
Dublin 2, Irland som står under tillsyn av Central 
Bank of Ireland. Försäkringsgivaren representeras i 
Sverige av AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 
Stockholm, telefon 08-440 38 00.

Försäkringsförmedlare 
Försäkringen förmedlas av Försäkringsutveckling 
Sverige AB (nedan FUAB), org.nr. 559058-8850, 
Box 38044, 100 64 Stockholm, telefon 08-520 056 
00. FUAB är registrerat hos bolagsverket (www.
bolagsverket.se / 0771-670 670) som en oberoende 
försäkringsförmedlare som förmedlar liv (klass 
1A) samt sakförsäkring. FUAB står under tillsyn av 
Finansinspektionen (”FI”) vilken är den myndighet 
som övervakar företagen på finansmarknaden. FI nås 
enklast via finansinspektionen@fi.se, www.fi.se eller 
08-787 80 00. FI kan på begäran lämna upplysningar 
om FUAB och dess anställdas förmedlingsbehörighet.

FUABs verksamhet som försäkringsförmedlare 
regleras främst genom lagen (2005:405) om 
försäkringsförmedling och FI:s föreskrifter och 
allmänna råd FFFS 2005:11 om försäkringsförmedling. 
Lagen om försäkringsförmedling och FI:s föreskrifter 
kompletterar varandra och syftar bl.a. till att skydda 
Dig som kund.

Ersättning
För uppdraget som försäkringsförmedlare uppbär 
FUAB årlig ersättning från den försäkringsgivare 
med vilken kunden ingår försäkringsavtal, beräknad 
utifrån den premie kunden betalar. Ersättningen till 
FUAB är mellan 65 kr och 97 kr per försäkring och 
månad, beroende av valt försäkringsbelopp. Vidare 
kan FUAB få en andel av Försäkringsgivarens vinst 
om skadekostnaden för detta försäkringsprogram 
understiger 70% av till Försäkringsgivaren inbetalda 
premier.  Provisionen och eventuell vinstandel avser 
dels ersättning för FUABs försäkringsförmedling, dels 
ersättning för den administration, kundservice och den 
skadereglering som FUAB utför åt försäkringsgivaren. 
Om återbetalning av premie sker kommer ersättningen 
till FUAB att reduceras.

Ansvarsförsäkring
FUAB har en lagenlig ansvarsförsäkring som 
täcker den skadeståndsskyldighet som en 
försäkringsförmedlare hos FUAB kan ådra sig i 
samband med försäkringsförmedlingsverksamhet. 
Om du drabbats av skada eller ekonomisk förlust som 
du anser att förmedlarens agerande har vållat, kan du 
framställa krav mot FUAB eller rikta krav direkt mot 
den försäkringsgivare som nämns nedan. Du måste 
underrätta FUAB om ditt skadeståndskrav inom skälig 
tid, senast inom ett år från det att du märkt eller bort 
märka att skada uppkommit. Om underrättelse inte 
sker inom denna tid, förfaller rätten till skadestånd. 
Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom 
tio år från förmedlingstillfället. Ansvarsförsäkringen 
uppfyller de krav på omfattning som ställs enligt 
lag och FI:s föreskrifter. Den högsta ersättning som 
kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada 
är för närvarande 1 250 618 euro och den högsta 
ersättning som sammanlagt kan betalas ut under 
ett år är 2 501 236 euro. Försäkringsgivare är Hiscox 
Ltd via Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 17 
Stockholm. E-post: info@noreuropa.se, tel. 08-664 
51 00. Försäkringsgivaren ställer på begäran ut 
försäkringscertifikat.
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Om du inte är nöjd
Missförstånd och oenigheter kan ofta klaras upp på 
ett enkelt sätt. Ta därför först kontakt med den som 
handlagt ärendet eller handläggarens närmaste 
chef. Försäkringsärendet kan också prövas i domstol 
– i första hand i tingsrätt. Prövning av beslut begärs 
hos den skadereglerare som har handlagt ärendet. 
Den som är missnöjd med beslut i frågor som rör 
försäkringen kan:

 - Begära prövning av beslutet. Begäran sänds till den 
hand-  läggare som beslutat i ärendet.

 - Väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän 
domstol. 

Klagomål rörande förmedlingen av 
försäkringsavtalet skickas till Klagomålsansvarig på 
Försäkringsutveckling Sverige AB, Box 38044, 100 
64 Stockholm eller e-post: klagomal@fuab.com. 
Eventuella tvister med förmedlaren kan prövas i 
allmän domstol.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling om personuppgifter 
hänvisas till de fullständiga försäkringsvillkoren, se 
kontaktuppgifter.

Läs mer i villkoren
Information är ingen fullständig beskrivning av 
försäkringens förmåner och begränsningar. Mer 
information finns i de fullständiga försäkringsvillkoren 
som kan beställas, se kontaktuppgifter nedan. I 
villkoren beskrivs också när försäkringen inte gäller.


