Accept Försäkringsaktiebolag

Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet.
1.0 Definitioner
1.1 Ofrivillig arbetslöshet
Den försäkrade är medlem i svensk a-kassa och har ofrivilligt
blivit arbetslös, d.v.s. har inte sagt upp sig själv eller misskött
sitt arbete så att avskedande eller uppsägning skett. Den
försäkrade måste också vara inskriven som arbetssökande vid
Arbetsförmedlingen och får inte avböja anvisat arbete.
1.2 Kvalifikationstid
Kvalifikationstiden vid nyteckning är 12 månader.
Kvalifikationstiden för höjning av anmäld inkomst är
12 månader för den del som inkomsten höjts med, motsvarande
gäller vid förlängning av ersättningsperioden.
I kvalifikationstiden får medräknas de månader som den
försäkrade varit tillsvidareanställd och förvärvsarbetat minst
80 timmar per månad. Föräldraledighet när den försäkrad
samtidigt arbetar minst 80 timmar per månad medräknas
därmed i kvalifikationstiden.
1.3 Övergång från annan inkomstförsäkring
Den försäkrade får tillgodoräkna sig kvalifikationstid från
annan inkomstförsäkring om den försäkrade omfattats av sådan
försäkring omedelbart före nyteckningen av denna försäkring.
Blir den försäkrade ofrivilligt arbetslös under
kvalifikationstiden enligt punkt 1.2 ovan lämnas ersättning om
den sammanlagda kvalifikationstiden är minst 12 månader.
Ersättning beräknas enligt det lägsta försäkringsbeloppet, det
lägsta antalet ersättningsdagar och den längsta karensen som
anges i försäkringsvillkoren för denna försäkring eller den
tidigare inkomstförsäkringen.
Vid arbetslöshet under kvalifikationstiden för denna försäkring
måste intjänad kvalifikationstid styrkas med övergångsbevis
eller motsvarande.
1.4 Egenföretagare/delägare i fåmansbolag
Egenföretagare är den som är delägare i fåmansföretag eller
delägare i fåmanshandelsbolag enligt definition i
inkomstskattelagen (1999:1229), 56 KAP 6 § eller enskild
näringsidkare.
1.5 Verkställande direktör
På bolagsverket registrerad verkställande direktör.
1.6 Anmäld inkomst
Med anmäld inkomst avses den inkomst som den försäkrade
anmält till Accept.
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som förbrukar dagar i en a-kasseperiod, f.n. aktivitetsstöd från
Försäkringskassan.
1.11 Försäkrad inkomst efter skatt
Försäkrad inkomst* minskad med schablonskatt*.
1.12 Arbetslöshetsersättning efter skatt
Arbetslöshetsersättning* minskad med schablonskatt*.
1.13 Inkomstbortfall
Försäkrad inkomst efter skatt* minskad med
Arbetslöshetsersättning efter skatt*.
2.0 Försäkrads arbetsförklaring
Den försäkrade har vid nytecknandet av försäkringen intygat
att följande kriterier var uppfyllda:

Vara medlem i svensk a-kassa och omfattas av lag
om anställningsskydd (LAS).

Varit stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 2 år.

Var fullt arbetsför och hade varit tillsvidareanställd
de senaste 12 månaderna.

Inte fått ersättning från a-kassa de 2 senaste åren.

Inte fått ett personligt varsel eller genom sin ställning
borde varit medveten om kommande
uppsägning/varsel som kan medföra arbetslöshet.

Inte vara egenföretagare/delägare i fåmansföretag*
eller verkställande direktör*.
Har den försäkrade lämnat oriktig eller ofullständig uppgift vid
försäkringens tecknande eller senare kan ersättningen minskas
eller helt bortfalla.
2.1 Försäkrad
Den försäkrade skall uppfylla följande kriterier:

Vara medlem i svensk a-kassa.

Omfattas av LAS.

Vara tillsvidareanställd i Sverige.

Vara stadigvarande bosatt i Sverige.

Vara privatperson som inte är
egenföretagare/delägare i fåmansföretag* eller
verkställande direktör*.
3.0 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar inkomstbortfall* vid ofrivillig
arbetslöshet*.

1.7 Kvalificerad inkomst
Anmäld inkomst* för vilken kvalifikationstiden löpt ut på
varsel-/uppsägningsdagen.

4.0 Karens
Karensen är lika många dagar som a-kassans karens och
beräknas på samma sätt som för a-kassan.
Den försäkrade kan i samband med skadeanmälan välja att en
längre karens skall tillämpas. (Till exempel om man omfattas
av annan inkomstförsäkring.)

1.8 Försäkrad inkomst
Den högsta procentsats av kvalificerad inkomst* som enligt
26-31 §§ Lag om arbetslöshetsförsäkring inte skall medföra
reducerad ersättning från arbetslöshetskassan (a-kassan).

4.1 Försäkringsersättning
Om den försäkrade drabbas av ofrivillig arbetslöshet* som är
längre än karensen, lämnas ersättning under försäkringstiden
från och med den 1:a dagen efter karenstiden löpt ut.

1.9 Schablonskatt
Skatt beräknas enligt skattetabell utan hänsyn till eventuell
skattejämkning.

Försäkringsersättningen beräknas enligt följande:
Försäkrad inkomst efter skatt*
minus
Arbetslöshetsersättning efter skatt*

1.10 Arbetslöshetsersättning
Ersättning från a-kassa enligt lag om arbetslöshetsförsäkring
plus ersättning som den försäkrade kan erhålla till
följd av arbetslösheten från annan försäkring och/eller
kollektivavtal. Med ersättning från a-kassa likställs ersättning

Vid beräkning av antal arbetsdagar per månad tillämpas
samma regler som a-kassan tillämpar. Om den försäkrade
börjar arbeta, hel- eller deltid, efter att ersättningsberättigad
arbetslöshet inträtt, ersätts de dagar som a-kassan ersätter.

* se 1.0 Definitioner
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4.2 Ersättningsperiod
Ersättningsperiodens längd framgår av försäkringsbrevet.
Om den försäkrade vid ersättningsberättigad arbetslöshet
erhåller ny tillsvidareanställning, som inom två år från första
arbetsdagen leder till ofrivillig arbetslöshet skall denna
arbetslöshet vid beräkning av ersättning från denna försäkring
sammanläggas med den tidigare arbetslösheten.
Om arbetslösheten inträffar efter mer än två år beräknas
ersättningen som för en ny skada.
4.3 Begränsningar i försäkringsskyddet
Försäkringen gäller inte vid arbetslöshet när den försäkrade får
grundersättning från a-kassan.
Försäkringen gäller inte vid arbetslöshet efter:

Varsel om uppsägning som inträffar inom
kvalifikationstiden.

Egen uppsägning.

Uppgörelse om avgång från tjänst som innebär att
någon av den försäkrades lagstadgade rättigheter
enligt LAS förhandlats bort.

Naturlig avgång, förlust av för anställningen
nödvändiga certifikat/tillstånd, säsongsarbetslöshet,
provanställning eller tidsbegränsad anställning.

Misskötsel av arbete så att avsked eller uppsägning
skett, eller olaglig handling som leder till
arbetslöshet.

Force majeure, d.v.s. krig, krigsliknande händelse,
inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd,
strejk, lockout, blockad eller liknande händelser.
5.0 Försäkringstid
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet, försäkringen
upphör när någon av förutsättningarna i bestämmelserna
9.0-9.2 nedan är uppfyllda.
6.0 Upplysningsplikt
Vid byte av a-kassa, bostadsadress eller vid tillträde till
befattning som inte omfattas av LAS ska den försäkrade
skriftligen meddela Accept om de nya förhållandena.
7.0 Premiebetalning
Premien betalas med autogiro månadsvis i förskott.
7.1 Dröjsmål med betalningen
Saknas täckning på den försäkrades bankkonto på
förfallodagen föreligger dröjsmål med betalningen.
Accept har då rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får
verkan 14 dagar efter den dag då Accept skickade
uppsägningen, om inte premien betalas inom denna tid.
Betalas premien efter det att försäkringen upphört ses
betalningen som en ny försäkringsansökan på samma villkor
från och med dagen efter den då premien betalades. Om
Accept inte vill bevilja dig försäkring ska bolaget underrätta
dig inom 14 dagar från den dag premien betalades. Betalas
tilläggspremie inte i tid gäller i stället att Accept ska räkna om
försäkringstiden för den ändrade försäkringen med hänsyn till
den premie som har betalts. Ändringen av försäkringstiden får
dock verkan först 14 dagar efter den dag Accept skickade den
försäkrade en underrättelse om den omräknade
försäkringstiden.
Vid dröjsmål med betalningen av premien eller om premien
betalas på annat sätt än autogiro får Accept ta ut en
administrativ avgift om 60 kronor.

8.0 Anmälan av skada
Ofrivillig arbetslöshet ska anmälas skriftligen till Accept så
fort som möjligt senast en (1) månad efter första utbetalningen
av ersättning från a-kassa.
Följande dokumentation ska komplettera skadeanmälan:

Arbetsgivarintyg.

Beslut om arbetslöshetsersättning från din a-kassa,
där din dagpenninggrundande inkomst framgår.

Uppgift om annan ersättning p.g.a. arbetslöshet, t.ex.
trygghetsavtal eller annan inkomstförsäkring.

Kopia av utbetalning från a-kassa (krävs för
utbetalning).
8.1 Utbetalning av skadeersättning
Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.
9.0 De försäkrades rätt till uppsägning av försäkringen
Den försäkrade har rätt att säga upp försäkringen före
försäkringstidens slut om Accept har ändrat villkoren under
försäkringstiden. Den försäkrade ska i sådant fall säga upp
försäkringen inom 14 dagar från den dag Accept avsände
beslutet om ändringen.
Den försäkrade kan närsomhelst under försäkringstiden säga
upp försäkringen skriftligen att gälla efter 30 dagar. Den
försäkrade kan även närsomhelst säga upp försäkringen att
upphöra vid försäkringstidens utgång.
9.1 Accepts rätt till förtida uppsägning av försäkringen
Accept har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens
slut om:

Den försäkrade grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot
Accept.

Det annars finns synnerliga skäl.

Den försäkrade är i dröjsmål med premiebetalningen.
Uppsägningen ska göras skriftligen med 14 dagars
uppsägningstid, räknat från den dag då Accept skickade
uppsägningen.
9.2 Försäkringens upphörande
9.2.1
Försäkringen upphör att gälla den 1:e i månaden efter den
försäkrade fyllt 62 år.
9.2.2
Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade erhållit
ersättning från denna försäkring i det antal dagar som framgår
av försäkringsbrevet. Vid förnyelse av försäkring som upphört
att gälla enligt denna paragraf gäller samma regler som vid
nyteckning av försäkring.
10.0 Överlåtelse
Detta försäkringsbrev kan ej överlåtas eller intecknas utan
Accepts skriftliga medgivande.
11.0 Ränta
Utgående ersättning under detta försäkringsbrev är ej föremål
för ränteberäkning.
12.0 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för detta försäkringsavtal.
13.0 Omprövning av beslut
Den som är missnöjd med försäkringsgivarens beslut i ett
ärende rörande detta försäkringsavtal kan få beslutet omprövat
i en skadenämnd. Kontakta Accept för ytterligare information.
14.0 Allmänna reklamationsnämnden
Den som inte är nöjd kan också vända sig till Allmänna
Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.
Det går även bra att vända sig till domstol, i första hand
tingsrätten.
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Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet.
1.0 Definitioner
1.1 Ofrivillig arbetslöshet
Den försäkrade har ofrivilligt blivit arbetslös, d.v.s.
har inte sagt upp sig själv eller sålt sitt företag.
Den försäkrade har inte blivit avstängd från svensk
a-kassa utan har enligt a-kassan giltigt anledning till sin
arbetslöshet och har blivit beviljad inkomstrelaterad
ersättning från a-kassan.
Den försäkrade måste också vara inskriven som
arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och får inte avböja
anvisat arbete.
1.2 Kvalifikationstid
Kvalifikationstiden vid nyteckning av försäkringen är
förvärvsarbete på heltid 18 månader i en följd.
Kvalifikationstiden för höjning av anmäld inkomst är
förvärvsarbete på heltid 18 månader i en följd, för den del
som inkomsten höjts med.
1.3 Egenföretagare
Egenföretagare är den som är delägare i fåmansföretag
eller delägare i fåmanshandelsbolag enligt definition i
inkomstskattelagen (1999:1229), 56 KAP 6 § eller
enskild näringsidkare.
1.4 Verkställande direktör (VD)
VD är den på bolagsverket registrerad verkställande
direktör1.
1.5 Anmäld inkomst
Med anmäld inkomst avses den inkomst som den
försäkrade anmält till Accept.
1.6 Kvalificerad inkomst
Anmäld inkomst2 för vilken kvalifikationstiden löpt ut på
den första karensdagen i a-kassan.
1.7 Försäkrad inkomst
Den högsta procentsats av kvalificerad inkomst2 som
enligt 26-31 §§ Lag om arbetslöshetsförsäkring inte skall
medföra reducerad ersättning från a-kassan.
1.8 Schablonskatt
Skatt beräknas enligt skattetabell utan hänsyn till
eventuell skattejämkning.
1.9 Försäkrad inkomst efter skatt
Försäkrad inkomst2 minskad med schablonskatt2.
1.10 Arbetslöshetsersättning
Ersättning från a-kassa enligt lag om arbetslöshetsförsäkring plus ersättning som den försäkrade kan erhålla
till följd av arbetslösheten från annan försäkring och/eller
kollektivavtal. Med ersättning från a-kassa likställs
ersättning som förbrukar dagar i en a-kasseperiod, f.n.
aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
1.11 Arbetslöshetsersättning efter skatt
Arbetslöshetsersättning2 minskad med schablonskatt2.

1

Även anställda som inte omfattas av LAS kan teckna
försäkringen t.ex. make/maka till VD.
2
Se 1.0 Definitioner.
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1.12 Inkomstbortfall
Försäkrad inkomst efter skatt2 minskad med
Arbetslöshetsersättning efter skatt2.
2.0 Försäkrads arbetsförklaring
Den försäkrade har vid tecknandet intygat att följande
kriterier var uppfyllda:

Stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 2 år
och medlem i svensk a-kassa.

Har fyllt 21 men inte 55 år.

Vara egenföretagare2 eller VD2.

Verksam på ett företag i Sverige som inte har
betalningsanmärkningar.

Har varit verksam på heltid i företaget de
senaste 24 månaderna och inte mottagit a-kassa
under denna tid.

Företaget har inte varit under eller ansökt om
rekonstruktion de senaste 5 åren.

Inte de senaste 5 åren varit försatt i konkurs
eller de senaste 5 åren varit delägare i
fåmansföretag/fåmanshandelsbolag som
försatts i konkurs.
Har den försäkrade lämnat oriktig eller ofullständig
uppgift vid försäkringens tecknande eller senare kan
ersättningen minskas eller helt bortfalla.
2.1 Försäkrad
Den försäkrade skall uppfylla följande kriterier:

Vara medlem i svensk a-kassa.

Vara egenföretagare2 eller VD2.

Verksam på ett företag i Sverige.

Vara stadigvarande bosatt i Sverige.
3.0 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar inkomstbortfall2 vid ofrivillig
arbetslöshet2.
4.0 Karens
Karensen är lika många dagar som a-kassans karens och
beräknas på samma sätt som för a-kassan.
Den försäkrade kan i samband med skadeanmälan välja
att en längre karens skall tillämpas. (Till exempel om
man omfattas av annan inkomstförsäkring.)
5.0 Försäkringsersättning
Om den försäkrade drabbas av ofrivillig arbetslöshet2
som är längre än karensen, lämnas ersättning under
försäkringstiden från och med den 1:a dagen efter
karenstiden löpt ut.
Försäkringsersättningen beräknas enligt följande:
Försäkrad inkomst efter skatt2
minus
Arbetslöshetsersättning efter skatt2
Vid beräkning av antal arbetsdagar per månad tillämpas
samma regler som a-kassan tillämpar. Om den försäkrade
börjar arbeta, hel- eller deltid, efter att
ersättningsberättigad arbetslöshet inträtt, ersätts de dagar
som a-kassan ersätter.
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6.0 Begränsningar
6.1 Begränsningar i försäkringsskyddet
Försäkringen gäller inte vid arbetslöshet när den
försäkrade får grundersättning från a-kassa.
Försäkringen gäller inte vid arbetslöshet efter:

Att orsaken till arbetslösheten inträffar inom
kvalifikationstiden, t.ex. ansökan/beslut om
konkurs/likvidation.

Överlåtelse/försäljning av företaget eller egen
uppsägning, oavsett anledning.

Misskötsel av arbetet så att avsked/uppsägning
skett.

Anställningskontrakt löper ut.

Konkurs/likvidation/nedläggning av företaget
som medför utdelning till ägarna.

Rekonstruktion som beslutas om eller inleds
inom kvalifikationstiden.

Om arbetslösheten direkt eller indirekt beror på
att den försäkrade har begått någon olaglig
handling som medfört eller borde medfört
polisanmälan.
Vid avstängning från a-kassan betalas ingen försäkringsersättning för efterföljande dagar från a-kassan.
6.2 Force majeure
Försäkringen gäller inte vid force majeure, d.v.s. krig,
krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror,
myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande
händelser.
7.0 Försäkringstid
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet,
försäkringen upphör när någon av förutsättningarna i
bestämmelserna 9.0–9.2 nedan är uppfyllda.
8.0 Upplysningsplikt
Vid byte av a-kassa, bostadsadress eller vid tillträde till
befattning som omfattas av lag om anställningsskydd ska
den försäkrade skriftligen meddela Accept.
9.0 Premiebetalning
Premien betalas med autogiro månadsvis i förskott.
9.1 Dröjsmål med betalningen
Saknas täckning på den försäkrades bankkonto på
förfallodagen föreligger dröjsmål med betalningen.
Accept har då rätt att säga upp försäkringen.
Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då
Accept skickade uppsägningen, om inte premien betalas
inom denna tid.
Betalas premien efter det att försäkringen upphört ses
betalningen som en ny försäkringsansökan på samma
villkor från och med dagen efter att premien betalades.
Om Accept inte vill bevilja dig försäkring ska bolaget
underrätta dig inom 14 dagar från den dag premien
betalades. Betalas tilläggspremie inte i tid gäller i stället
att Accept ska räkna om försäkringstiden för den ändrade
försäkringen med hänsyn till den premie som har betalts.
Ändringen av försäkringstiden får dock verkan först 14
dagar efter den dag Accept skickade den försäkrade en
underrättelse om den omräknade försäkringstiden.
Vid dröjsmål med betalningen av premien eller om
premien betalas på annat sätt än autogiro får Accept ta ut
en administrativ avgift om 60 kronor.
10.0 Anmälan av skada
Ofrivillig arbetslöshet ska anmälas skriftligen till Accept
så fort som möjligt senast en (1) månad efter första
utbetalningen av ersättning från a-kassa.
Följande dokumentation ska komplettera skadeanmälan:







Konkurs-/likvidationsbeslut, och/eller annan
dokumentation som styrker orsaken till
arbetslösheten.
Arbetsgivarintyg.
Beslut om arbetslöshetsersättning från din
a-kassa, där din dagpenninggrundande inkomst
framgår.
Uppgift om annan ersättning p.g.a. arbetslöshet,
t.ex. trygghetsavtal/annan inkomstförsäkring.
Kopia av utbetalning från a-kassa (krävs för
utbetalning).

10.1 Utbetalning av skadeersättning
Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.
11.0 Den försäkrades rätt till förtida uppsägning av
försäkringen
Den försäkrade har rätt att säga upp försäkringen före
försäkringstidens slut om Accept har ändrat villkoren
under försäkringstiden. Den försäkrade ska i sådant fall
säga upp försäkringen inom 14 dagar från den dag Accept
avsände beslutet om ändringen.
Den försäkrade kan närsomhelst under försäkringstiden
säga upp försäkringen skriftligen att gälla efter 30 dagar.
Den försäkrade kan även närsomhelst säga upp
försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång.
11.1 Accepts rätt till förtida uppsägning av
försäkringen
Accept har rätt att säga upp försäkringen före
försäkringstidens slut om

Den försäkrade grovt har åsidosatt sina förpliktelser
mot Accept.

Det annars finns synnerliga skäl.

Den försäkrade är i dröjsmål med
premiebetalningen.
Uppsägningen ska göras skriftligen med 14 dagars
uppsägningstid, räknat från den dag då Accept skickade
uppsägningen.
11.2 Försäkringens upphörande
11.2.1
Försäkringen upphör att gälla den 1:e i månaden efter den
försäkrade fyllt 62 år.
11.2.2
Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade erhållit
ersättning från denna försäkring i det antal dagar som
framgår av försäkringsbrevet. Vid förnyelse av försäkring
som upphört att gälla enligt denna paragraf gäller samma
regler som vid nyteckning av försäkring.
12.0 Överlåtelse
Detta försäkringsbrev kan ej överlåtas eller intecknas utan
Accepts skriftliga medgivande.
13.0 Ränta
Utgående ersättning under detta försäkringsbrev är ej
föremål för ränteberäkning.
14.0 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för detta försäkringsavtal.
15.0 Omprövning av beslut
Den som är missnöjd med försäkringsgivarens beslut i ett
ärende rörande detta försäkringsavtal kan få beslutet
omprövat i en skadenämnd. Kontakta Accept för
ytterligare information.
16.0 Allmänna reklamationsnämnden
Den som inte är nöjd kan också vända sig till Allmänna
Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Det
går även bra att vända sig till domstol, i första hand
tingsrätten.
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Försäkring mot inkomstbortfall vid arbetslöshet.
1.0 Definitioner
1.1 Ofrivillig arbetslöshet
Den försäkrade omfattas av en kollektiv inkomstförsäkring
genom sitt medlemskap i en svensk fackförening och har
ofrivilligt blivit arbetslös d.v.s. har inte sagt upp sig själv eller
misskött sitt arbete så att avskedande eller uppsägning skett.
Den försäkrade måste också vara inskriven som arbetssökande
vid Arbetsförmedlingen och får inte avböja anvisat arbete.
1.2 Kvalifikationstid
Kvalifikationstiden vid nyteckning är den samma som gäller för
den kollektiva inkomstförsäkringen som den försäkrade
omfattas av.
Kvalifikationstiden för höjning av anmäld inkomst är för den
del som inkomsten höjts med den samma som gäller för den
kollektiva inkomstförsäkringen som den försäkrade omfattas
av.
För både nyteckning och höjning av anmäld inkomst gäller att
kvalifikationstiden alltid är minst:

18 månader för försäkrad som inte omfattas av LAS
(Lag om anställningsskydd), till exempel egna företagare,
VD eller motsvarande.

12 månader för övriga.
I kvalifikationstiden får medräknas de månader som den
försäkrade förvärvsarbetat minst 80 timmar per månad.
Föräldraledighet när den försäkrad arbetar minst 80 timmar per
månad medräknas därmed i kvalifikationstiden.
1.3 Övergång från annan inkomstförsäkring
Den försäkrade får tillgodoräkna sig kvalifikationstid från
annan inkomstförsäkring om den försäkrade omfattats av sådan
försäkring omedelbart före nyteckningen av denna försäkring.
Blir den försäkrade ofrivilligt arbetslös under kvalifikationstiden enligt punkt 1.2 ovan lämnas ersättning om den sammanlagda kvalifikationstiden är längre än den enligt 1.2 ovan.
Ersättning beräknas enligt det lägsta försäkringsbeloppet, det
lägsta antalet ersättningsdagar och den längsta karensen som
anges i försäkringsvillkoren för denna försäkring eller den
tidigare inkomstförsäkringen.
Vid arbetslöshet under kvalifikationstiden för denna försäkring
måste intjänad kvalifikationstid styrkas med övergångsbevis
eller motsvarande.
1.4 Anmäld inkomst
Med anmäld inkomst avses den inkomst som den försäkrade
anmält till Accept.
1.5 Första arbetslöshetsdagen
Med första arbetslöshetsdagen avses den första karensdagen i
a-kassan.
1.6 Kvalificerad inkomst
Anmäld inkomst* för vilken kvalifikationstiden löpt ut på första
arbetslöshetsdagen.
1.7 Schablonskatt
Skatt beräknas enligt skattetabell utan hänsyn till eventuell
skattejämkning.
1.8 Försäkrad inkomst
Den högsta procentsats av kvalificerad inkomst* som enligt
26-31 §§ Lag om arbetslöshetsförsäkring inte skall medföra
reducerad ersättning från arbetslöshetskassan (a-kassan).

* se 1.0 Definitioner
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1.9 Försäkrad inkomst efter skatt
Försäkrad inkomst* minskad med schablonskatt*.
1.10 Arbetslöshetsersättning
Ersättning från a-kassa enligt lag om arbetslöshetsförsäkring
plus ersättning som den försäkrade kan erhålla till följd av
arbetslösheten från annan försäkring och/eller kollektivavtal.
Med ersättning från a-kassa likställs ersättning som förbrukar
dagar i en a-kasseperiod, f.n. aktivitetsstöd från
Försäkringskassan.
1.11 Arbetslöshetsersättning efter skatt
Arbetslöshetsersättning* minskad med schablonskatt*.
1.12 Inkomstbortfall
Försäkrad inkomst efter skatt* minskad med
Arbetslöshetsersättning efter skatt*.
2.0 Försäkrads arbetsförklaring
Den försäkrade har vid tecknandet intygat att följande
kriterier var uppfyllda:

Vara privatperson.

Vara stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst
2 år.

Vara tillsvidareanställd eller egenföretagare de
senaste 12 månaderna.

Inte fått ett personligt varsel om eller genom sin
ställning borde varit medveten om någon
kommande konkurs/likvidation/uppsägning eller
varsel som kan medföra arbetslöshet.

Vara medlem i svensk a-kassa.

Omfattas av en medlemsförsäkring mot
inkomstbortfall vid arbetslöshet genom sitt
medlemskap i en svensk fackförening.
Om anställningsform ändras efter försäkringen tecknats
påverkar det inte försäkringens giltighet.
Har den försäkrade lämnat oriktig eller ofullständig uppgift
vid försäkringens tecknande eller senare kan ersättningen
minskas eller helt bortfalla.
2.1 Försäkrad
Den försäkrade skall uppfylla följande kriterier:

Vara privatperson

Vara stadigvarande bosatt i Sverige.

Vara anställd/egenföretagare i Sverige.

Vara medlem i svensk a-kassa.
3.0 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar inkomstbortfall* vid ofrivillig
arbetslöshet*.
4.0 Karens
För försäkrad som är berättigad till ersättning från sin
kollektiva medlemsförsäkring är karensen lika med den
maximala ersättningsperioden i den kollektiva
inkomstförsäkringen.
För försäkrad som inte är berättigad till ersättning från sin
kollektiva medlemsförsäkring men uppfyller kraven i övrigt
för ersättning från denna försäkring är karensen
150 ersättningsdagar från a-kassan.
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4.1 Försäkringsersättning
Om den försäkrade drabbas av ofrivillig arbetslöshet* som är
längre än karensen, lämnas ersättning under försäkringstiden
från och med den 1:a dagen efter karenstiden löpt ut.
Försäkringsersättningen beräknas enligt följande:
Försäkrad inkomst efter skatt*
minus
Arbetslöshetsersättning efter skatt*
Vid beräkning av antal arbetsdagar per månad tillämpas samma
regler som a-kassan tillämpar. Om den försäkrade börjar arbeta,
hel- eller deltid, efter att ersättningsberättigad arbetslöshet
inträtt, ersätts de dagar som a-kassan ersätter.
4.2 Maximal ersättningstid
Den i försäkringsbrevet angivna ersättningstiden avser det
maximala antal dagar som ersättning kan utbetalas från denna
försäkring.
4.3 Begränsningar i försäkringsskyddet vid arbetslöshet
Försäkringen gäller inte vid arbetslöshet när den försäkrade får
grundersättning från a-kassan. Försäkringen gäller inte heller:

Arbetslöshet som inträffar inom kvalifikationstiden.

Egen uppsägning.

Arbetslöshet efter uppgörelse om avgång från tjänst
som innebär att någon av den försäkrades lagstadgade
rättigheter enligt LAS förhandlats bort.

Misskötsel av arbete så att avsked eller uppsägning
skett, eller olaglig handling som leder till
arbetslöshet.

Arbetslöshet p.g.a. förlust av för anställningen
nödvändiga certifikat/tillstånd.
 Force majeure, d.v.s. krig, krigsliknande händelse,
inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd,
strejk, lockout, blockad eller liknande händelser.
5.0 Försäkringstid
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet, försäkringen
upphör när någon av förutsättningarna i bestämmelserna 9.0-9.2
nedan är uppfyllda.
6.0 Upplysningsplikt
Vid byte av a-kassa, fackförbund eller bostadsadress ska den
försäkrade skriftligen meddela Accept.
7.0 Premiebetalning
Premien betalas med autogiro månadsvis i förskott.
7.1 Dröjsmål med betalningen
Saknas täckning på den försäkrades bankkonto på förfallodagen
föreligger dröjsmål med betalningen.
Accept har då rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får
verkan 14 dagar efter den dag då Accept skickade
uppsägningen, om inte premien betalas inom denna tid.
Betalas premien efter det att försäkringen upphört ses
betalningen som en ny försäkringsansökan på samma villkor
från och med dagen efter den då premien betalades. Om Accept
inte vill bevilja dig försäkring ska bolaget underrätta dig inom
14 dagar från den dag premien betalades. Betalas tilläggspremie
inte i tid gäller i stället att Accept ska räkna om försäkringstiden
för den ändrade försäkringen med hänsyn till den premie som
har betalts. Ändringen av försäkringstiden får dock verkan först
14 dagar efter den dag Accept skickade den försäkrade en
underrättelse om den omräknade försäkringstiden.
Vid dröjsmål med betalningen av premien eller om premien
betalas på annat sätt än autogiro får Accept ta ut en
administrativ avgift om 60 kronor.

8.0 Anmälan av skada
Ofrivillig arbetslöshet ska anmälas skriftligen till Accept så
fort som möjligt senast en (1) månad efter första
utbetalningen av ersättning från a-kassan.
Följande dokumentation ska komplettera skadeanmälan:

Arbetsgivarintyg

Beslut om arbetslöshetsersättning från din a-kassa,
där din dagpenninggrundande inkomst framgår.

Uppgift om annan ersättning p.g.a. arbetslöshet,
t.ex. trygghetsavtal eller annan inkomstförsäkring.

Kopia av utbetalning från a-kassan (krävs för
utbetalning).
8.1 Utbetalning av skadeersättning
Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.
9.0 Den försäkrades rätt till förtida uppsägning av
försäkringen
Den försäkrade har rätt att säga upp försäkringen före
försäkringstidens slut om Accept har ändrat villkoren under
försäkringstiden. Den försäkrade ska i sådant fall säga upp
försäkringen inom 14 dagar från den dag Accept avsände
beslutet om ändringen.
Den försäkrade kan närsomhelst under försäkringstiden säga
upp försäkringen skriftligen att gälla efter 30 dagar. Den
försäkrade kan även närsomhelst säga upp försäkringen att
upphöra vid försäkringstidens utgång.
9.1 Accepts rätt till förtida uppsägning av försäkringen
Accept har rätt att säga upp försäkringen före
försäkringstidens slut om:

Den försäkrade grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot
Accept.

Det annars finns synnerliga skäl.

Den försäkrade är i dröjsmål med premiebetalningen.
Uppsägningen ska göras skriftligen med 14 dagars
uppsägningstid, räknat från den dag då Accept skickade
uppsägningen.
9.2 Försäkringens upphörande
9.2.1
Försäkringen upphör att gälla den 1:e i månaden efter den
försäkrade fyllt 62 år.
9.2.2
Försäkringen upphör att gälla när den försäkrade erhållit
ersättning från denna försäkring i det antal dagar som framgår
av försäkringsbrevet. Vid förnyelse av försäkring som
upphört att gälla enligt denna paragraf gäller samma regler
som vid nyteckning av försäkring.
10.0 Överlåtelse
Detta försäkringsbrev kan ej överlåtas eller intecknas utan
Accepts skriftliga medgivande.
11.0 Ränta
Utgående ersättning under detta försäkringsbrev är ej föremål
för ränteberäkning.
12.0 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för detta försäkringsavtal.
13.0 Omprövning av beslut
Den som är missnöjd med försäkringsgivarens beslut i ett
ärende rörande detta försäkringsavtal kan få beslutet
omprövat i en skadenämnd. Kontakta Accept för ytterligare
information.
14.0 Allmänna reklamationsnämnden
Den som inte är nöjd kan också vända sig till Allmänna
Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.
Det går även bra att vända sig till domstol, i första hand
tingsrätten.
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Rättsskydd vid arbetstvister

Villkor HELP:1(2008-01-01)

1. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller vid arbetstvister som uppstått vid
• Uppsägning/varsel
• Omplacering
• MBL-frågor
Undantag.
Försäkringen gäller inte vid tvist
• som berör löne- och ersättningsfrågor för arbetstagare
• som omfattas av rättskyddet genom hemförsäkring, företagsförsäkring, medlemskap i
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation
• om du saknar rimlig chans att vinna / om du saknar befogat intresse av att få din sak behandlad
2. När försäkringen gäller
Du kan få rättshjälp om försäkringen gäller när tvisten uppkommer om de händelser eller
omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat när försäkringen trätt i kraft.
3. Fri rådgivning
Vid tvist som kan omfattas av försäkringen ingår 3 timmars fri rådgivning av Accepts experter.
4. Rättshjälpskostnader
Du får ersättning för följande skäliga och nödvändiga kostnader som inte betalas av motpart.
• Ombuds arvode och kostnader
• Kostnader för utredning före rättegång som ditt ombud beställt
• Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande
• Rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten eller som du vid
förlikning åtagit dig att betala till motpart om det är uppenbart att du skulle dömts att betala
högre rättegångskostnader
• Kostnad för medling enligt 42 kap 17§ rättegångsbalken
Ombudsarvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som
Domsstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa.
Undantag
Dessa kostnader ersätts inte
• Eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra kostnader
• Merkostnad som uppstår genom att du anlitar flera ombud eller byter ombud
• Ersättning till skiljemän
• Verkställighet av dom, beslut eller avtal
• Om skadestånd till dig får anses innefatta även kompensation för dina ombudskostnader
betalas inte någon ersättning för dessa
• Ersättning från motparten som du i eller utom rättegång avstår ifrån
5. Högsta ersättning
Högsta ersättning för rätthjälpskostnader vid arbetstvister är 300 000 kr per tvist.
Det anses som en tvist om du och annan försäkrad står på samma sida.
Flera tvister som väsentligen grundar sig på samma händelser eller omständigheter räknas också som
en tvist.

6. Självrisk
Självrisken är 20% av rättshjälpskostnaden.
7. Försäkringstid
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet, försäkringen upphör när någon av förutsättningarna i
bestämmelserna 11-11.2 nedan är uppfyllda.
8. Premiebetalning
Premien betalas med autogiro i förskott.
8.1 Dröjsmål med betalningen
Saknas täckning på den försäkrades bankkonto på förfallodagen föreligger dröjsmål med betalningen.
Accept har då rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då
Accept skickade uppsägningen, om inte premien betalas inom denna tid.
Betalas premien efter det att försäkringen upphört ses betalningen som en ny försäkringsansökan på
samma villkor från och med dagen efter den då premien betalades. Om Accept inte vill bevilja dig
försäkring ska bolaget underrätta dig inom 14 dagar från den dag premien betalades. Betalas
tilläggspremie inte i tid gäller i stället att Accept ska räkna om försäkringstiden för den ändrade
försäkringen med hänsyn till den premie som har betalts. Ändringen av försäkringstiden får dock
verkan först 14 dagar efter den dag Accept skickade den försäkrade en underrättelse om den
omräknade försäkringstiden.
Vid dröjsmål med betalningen av premien eller om premien betalas på annat sätt än autogiro får
Accept ta ut en påminnelse/administrativ avgift om 60 kronor.
9. Åtgärder vid skada
9.1 När skadan ska anmälas
Om det inträffar något som medför att du har möjlighet att få ersättning ur försäkringen ska du snarast
anmäla skadehändelsen till Accept. Försummar du att anmäla skadan i tid får Accept sätta ned
ersättningen enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
9.2 Din skyldighet att medverka vid skaderegleringen
Du är skyldig att medverka i utredningen av skadehändelsen och lämna oss all information av
betydelse för bedömningen av försäkringsfallet och Accepts ansvar. Din skadeanmälan måste
innehålla en utförlig redogörelse för de händelser och omständigheter som ligger till grund för ditt
anspråk samt övrig information som kan vara av betydelse för skaderegleringen..
Du måste även meddela om du är momsredovisningsskyldig samt om rättshjälpen kan omfattas av
annan försäkring eller medlemskap i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation. Det senare gäller
oberoende av om du ansökt om rättshjälp hos någon annan.
Försummar du att medverka till utredningen av försäkringsfallet eller av Accepts ansvar får vi sätta
ned ersättningen enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
Om du uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse
för bedömningen av rätten till ersättning får Accept sätta ned ersättningen enligt bestämmelserna i
försäkringsavtalslagen.
10. Utbetalning av försäkringssättning
Accept ska utbetala ersättningen senast en månad efter att du har lämnat den information som skäligen
kan begäras för att fastställa Accepts betalningsskyldighet. Ersättning som
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understiger 50 kronor utbetalas inte. Betalar Accept inte ut ersättningen i tid utgår dröjsmålsränta
enligt räntelagen från den dag ersättningen skulle ha betalats. Ränta som understiger 100 kronor
utbetalas inte.
11. Den försäkrades rätt till förtida uppsägning av försäkringen
Den försäkrade har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens slut om Accept har ändrat
villkoren under försäkringstiden. Den försäkrade ska i sådant fall säga upp försäkringen inom 14 dagar
från den dag Accept avsände beslutet om ändringen.
Den försäkrade kan även närsomhelst under försäkringstiden säga upp försäkringen att gälla efter 30
dagar.Uppsägningen ska göras skriftligen. Om inte annat har avtalats får uppsägningen verkan dagen
efter den dag då den inkom till Accept.
11.1 Accepts rätt till förtida uppsägning av försäkringen
Accept har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens slut om
• den försäkrade grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot Accept
• det annars finns synnerliga skäl
• den försäkrade är i dröjsmål med premiebetalningen.
Uppsägningen ska göras skriftligen med 14 dagars uppsägningstid, räknat från den dag då Accept
skickade uppsägningen.
11.2 Försäkringens upphörande
Försäkringen upphör att gälla den 1:e i månaden efter den försäkrade fyllt 62 år.
12.0 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för detta försäkringsavtal.
13.0 Omprövning av beslut
Den som är missnöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende rörande detta försäkringsavtal kan få
beslutet omprövat i en skadenämnd. Kontakta Accept Försäkringsaktiebolag för ytterligare
information.
14.0 Allmänna reklamationsnämnden
Den som inte är nöjd kan också vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,
101 23 Stockholm. Det går även bra att vända sig till domstol, i första hand tingsrätten.

