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Hos oss är du välförsäkrad!
Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 50 000 kronor per
månad brutto, under ett halvår.
Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring ersätter dig så att du får
80 procent av den a-kassegrundande inkomst som Akademikernas
a-kassa fastställer för dig vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen
ersätter inkomster upp till 50 000 kronor i månaden, det vill säga
maximalt 40 000 kronor i ersättning.
Ersättning från inkomstförsäkringen betalas ut under 120 ersättningsdagar (motsvarande 24 veckor eller cirka sex kalendermånader).
Ersättning utbetalas efter sju dagars karenstid.
VILLKOR FÖR ERSÄTTNING FRÅN INKOMSTFÖRSÄKRINGEN
• Du ska ha varit medlem i förbundet i minst tolv månader innan du
blir arbetslös. Du kan tillgodoräkna dig tid i liknande försäkring.
Gäller endast ordinarie medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter
och medlemmar med reducerad avgift.
• Du ska vara berättigad till och uppbära inkomstrelaterad ersättning
från Akademikernas a-kassa.
• Du ska ha förvärvsarbetat under minst tolv av de senaste
18 månaderna.
• Studier räknas som överhoppningsbar tid i försäkringen.
• Ersättning betalas inte om du har sagt upp dig själv utan godtagbara
skäl (fastställs av a-kassan). Sådana skäl regleras i lag och föreskrifter.
• Inkomstförsäkringen omfattar alla yrkesverksamma medlemmar
och upphör att gälla i månadsskiftet före medlemmen fyller 65 år.
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Tilläggsförsäkring
För dig som är orolig för att tiden i inkomstförsäkringen inte räcker
till, går det att teckna en frivillig tilläggsförsäkring på ytterligare
180 ersättningsdagar.
Med tilläggsförsäkringen kan du få ersättning i totalt 300 dagar.
Efter 200 ersättningsdagar sjunker ersättningen till 70 procent, i
enlighet med den nivå a-kassan betalar ut.
För rätt till ersättning ska du, vid sidan av villkoren för förbundets
inkomstförsäkring, ha varit ansluten till tilläggsförsäkringen i minst
18 månader före arbetslösheten. Tilläggsförsäkringen har ingen extra
karenstid. Ersättning betalas ut direkt efter att dagarna i Sveriges
Arbetsterapeuters inkomstförsäkring tagit slut.
Försäkringstid i annan tilläggsförsäkring kan tillgodoräknas.
Förutsättningen är att man har med sig en tilläggsförsäkring när
man kommer från ett förbund utanför Saco som har gemensam
inkomstförsäkring.
Tilläggsförsäkringen är frivillig och försäkringspremien
varierar med din inkomst. Teckna tilläggsförsäkringen på
inkomstforsakring.com/sverigesarbetsterapeuter.
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SÅ HÄR MYCKET FÅR DU FRÅN FÖRSÄKRINGEN VID
ARBETSLÖSHET
Din inkomst

A-kassa
dag 1–100/
dag 101–120

+

Inkomstförsäkring
dag 1–100/
dag 101–120

=

Din ersättning
dag 1–120

24 000

19 200 / 16 720

- / 2 480

19 200

26 000

20 020 / 16 720

780 / 4 080

20 800

28 000

20 020 / 16 720

2 380 / 5 680

22 400

30 000

20 020 / 16 720

3 980 / 7 280

24 000

35 000

20 020 / 16 720

7 980 / 11 280

28 000

40 000

20 020 / 16 720

11 980 / 15 280

32 000

50 000

20 020 / 16 720

19 980 / 23 280

40 000

Om du blir arbetslös
Ersättning från inkomstförsäkringen begär du via en särskild
ansökningsblankett. Blanketten skickas hem till dig i samband med
att du begär ersättning från Akademikernas a-kassa, men kan också
beställas från inkomstförsäkringens kundservice eller hämtas på
webben.
Bedömningen av din rätt till inkomstförsäkring baseras på
uppgifterna i din ansökan om ersättning från a-kassan.
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A-kassa
Via a-kassan får du ersättning med 80 procent (minskar efter 200
dagar) av maximalt 25 025 kronor i månaden, vilket ger 20 020
kronor i ersättning vid arbetslöshet (22 ersättningsdagar med
910 kronor per dag, ersättning ges maximalt fem dagar i veckan).

Trygghetsförsäkringar
Beroende av din position på arbetsmarknaden kan du omfattas
av trygghetsavtal som ger dig ersättning för förlorad inkomst om
du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.
Ersättningen från inkomstförsäkringen läggs på toppen av ersättningen från Akademikernas a-kassa och ersättningen enligt de eventuella trygghetsavtalen, så att den totala ersättningen blir 80 procent
av din inkomst (70 procent av din inkomst från dag 201 om du har
Tilläggsförsäkring tid).
För mer information om trygghetsavtalen se
inkomstforsakring.com/sverigesarbetsterapeuter.
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Kontaktuppgifter
Sveriges Arbetsterapeuters inkomstförsäkring
inkomstforsakring.com/sverigesarbetsterapeuter
kundservice@inkomstforsakring.com
0770-78 20 50
Akademikernas a-kassa
akademikernasakassa.se
medlem@aea.se
08-412 33 00

Vår inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap och ger dig
80 procent av din inkomst vid arbetslöshet, upp till en inkomst
på 50 000 kronor i månaden, under ett halvår.

Planiavägen 13 • Box 760
131 24 Nacka • 08-507 488 00
kansli@arbetsterapeuterna.se
arbetsterapeuterna.se

