För- & efterköpsinformation 2019
Inkomstförsäkring
Inledning
Försäkringsutveckling Sverige AB bedriver sin
verksamhet enligt god försäkringsdistributionssed och
med tillbörlig omsorg ta till vara gruppens intressen
och handlar hederligt, rättvist och professionellt.
Försäkringsutveckling Sverige AB anpassar sin
rådgivning efter gruppens önskemål och behov
samt rekommenderar lösningar som är lämpliga för
gruppen.
Denna Gruppförsäkring är framtagen och anpassad
baserad på målgruppens generella behov för den
aktuella försäkringsprodukten och är framtagen
genom opartisk analys.
Försäkringsbeskedet ger endast en översiktlig
beskrivning av försäkringarnas utformning och
omfattning. Vilka moment just din försäkring
innehåller ser du i ditt försäkringsbesked. Fullständiga
bestämmelser finns i avtalet om gruppförsäkring och
i ”Villkor för Gruppförsäkring” som du kan beställa
från Försäkringsutveckling Sverige AB. Det är villkoren
och Försäkringsavtalet som ligger till grund för
skaderegleringen. För gruppavtalet och försäkringarna
tillämpas svensk lag.
“Du” i texten nedan kan stå för både gruppmedlem
och eventuell medförsäkrad. När något gäller enbart
den ena personen framgår detta. Avvikelser från
beskrivningen nedan kan förekomma.
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 inkomstförsäkringen 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 arbetslös 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 återkvalificeringstiden,
-- 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.
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Eventuell självrisk
Inkomstförsäkringen gäller utan självrisk.
Försäkringen kostar
Lön upp till

Premie/månad

40 000

275 kr

50 000

425 kr

60 000

545 kr

80 000

774 kr

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.
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 alltid få råd och vägledning av
Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.
konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm,
telefon 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till
Konsumentverket och deras tjänst för oberoende
vägledning, Hallå konsument, som du når på www.
hallakonsument.se, telefon 0771-525 525.
Du kan även få vägledning av din kommunala
konsumentvägledare.
Försäkringsgivare och dess generalagent
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust
International Underwriters DAC, 40 Westland Row,
Dublin 2, Irland. organisationsnummer: 169384
Försäkringsgivaren står under tillsyn av Central Bank
of Ireland. Finansinspektionen i Sverige ansvarar för
tillsynen i övrigt, däribland att försäkringsgivaren
fullföljer sin informationsskyldighet samt andra
svenska bestämmelser som rör försäkringsgivarens
verksamhet i Sverige. Försäkringsgivarens tillstånd att
ställa ut försäkring kan kontrolleras hos Central Bank
of Ireland, se kontaktuppgifter nedan.
Försäkringsgivaren representeras i Sverige av sin
generalagent, AmTrust Nordic AB (556671-5677).
Förhållandet att AmTrust Nordic AB är generalagent
kan kontrolleras hos Finansinspektionen, se
kontaktuppgifter nedan. Försäkringsgivaren och
generalagenten benämns nedan gemensamt
”AmTrust”.
AmTrust står även under tillsyn av Konsumentverket
avseende marknadsföring och reklam, se
kontaktuppgifter nedan.

Grund för distributionen
AmTrust utför inte någon opartisk eller personlig
analys och tillhandahåller inte rådgivning till
konsument om försäkringsbolagets försäkringar.
AmTrust Nordic AB distribuerar endast försäkringar
från de försäkringsgivare som bolaget är generalagent
för. AmTrust Nordic AB är generalagent för AmTrust
International Underwriters DAC samt AmTrust Europe
Limited.
Ersättning till anställda
Anställd personal hos AmTrust Nordic AB samt
försäkringsgivaren har fast lön och påverkas därmed
inte av några incitament att sälja försäkringar för
bolagets räkning som kan innebära en intressekonflikt
i relation till kunderna.
Anställda hos AmTrust Nordic AB omfattas av ett
incitamentsprogram baserat på det årsresultat som
bolaget levererar till koncernbolag inom AmTrust
Koncernen.
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, telefon 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.
Klagomål
Om du som kund vill framföra klagomål mot
något av AmTrustbolagen, vänligen kontakta
klagomålsansvarig på tel nr. +46 8 440 38 20, e-post
klagomal@amtrustgroup.com eller via brev ställt till
AmTrust Nordic AB, Klagomålsansvarig, Hamngatan
11, 111 47 Stockholm.
Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och
AmTrust kommer att hantera eventuella klagomål
med tillbörlig omsorg. Klagomålet kommer besvaras
snarast och om AmTrust inte kan besvara ett klagomål
inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in
till AmTrust kommer AmTrust att kontakta dig och
förklara orsaken till detta samt informera om när
AmTrust kan förväntas lämna ett svar.
Om en tvist uppstår mellan dig och AmTrust kan
denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är
konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna
reklamationsnämnden.
Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till försäkringsgivaren eller dess generalagent AmTrust
Nordic AB, behandlas i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer.
Information om hur personuppgifter behandlas finns
på www.amtrustnordic.se.
Kontaktuppgifter Försäkringsgivare och dess generalagent
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Försäkringsgivare: AmTrust International Underwriters
DAC., organisationsnummer: 169384, 6-8 College
Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland
Försäkringsgivarens generalagent i Sverige: AmTrust
Nordic AB (556671-5677), Hamngatan 11, 111 47
Stockholm, stockholm@amtrustgroup.com, Telefon:
08-440 38 00
Kontaktuppgifter myndigheter
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se
finansinspektionen@fi.se
Bolagsverket
851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se
bolagsverket@bolagsverket.se
Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00,
konsumentverket@konsumentverket.se
Central Bank of Ireland
Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, +353 (0)1
224 6000, enquiries@centralbank.ie
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
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 08-408 980
00. FI kan på begäran lämna upplysningar om FUAB
och dess anställdas förmedlingsbehörighet.
FUABs verksamhet som försäkringsförmedlare
regleras främst genom lagen Lag om försäkringsdistribution (SFS 2018:1219) FI:s föreskrifter och
allmänna råd om försäkringsförmedling. Lagen
om försäkringsförmedling och FI:s föreskrifter
kompletterar varandra och syftar bl.a. till att skydda
Dig som kund.
FUABs anställda erhåller, i förhållande till ett enskilt
gruppavtal, enbart fast månadslön alt. timlön,
för enskild såld försäkring till gruppmedlem kan
engångsersättning förekomma.
Ersättning
Som en del av din premie betalar du ersättning till
FUAB för försäkringsförmedling och därtill hörande
tjänster, samt i förekommande fall reglering av de
skador som omfattas av försäkringarna. 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. Ersättning 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 Argo
Global SE: SE 2 via Nordeuropa Försäkring, telefon
08-664 51 00. Försäkringsgivaren ställer på begäran ut
försäkringscertifikat.
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
handläggare 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 av personuppgifter
hänvisas till Försäkringsutveckling ABs integritetspolicy som finns att ladda ner på fuab.com samt de
fullständiga försäkringsvillkoren som på begäran kan
beställas från kundservice.
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.
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