Viktiga begränsningar och undantag i Saco
Inkomstförsäkring. Gäller från den 1 juli 2017.
För försäkringen gäller Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring. Högsta försäkringsbara inkomst är
50.000 kronor. Försäkringsgivare är Saco Folksam Försäkrings AB.
Saco Inkomstförsäkring kan tecknas av den som:
a) är medlem i något av Saco:s medlemsförbund, och
b) är medlem i AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa), och
c) under kalenderåret fyller som mest 60 år.
Försäkringen börjar gälla från och med det datum som anges i försäkringsbrevet.
Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt, om inte annat framgår av avtalet.
Förnyelse sker dock inte om försäkringen har sagts upp att upphöra vid försäkringstidens utgång.
Försäkringen upphör att gälla vid månadsskiftet före den försäkrade fyller 65 år eller då medlemskapet
i ett Saco-förbund upphör.
Rätt till ersättning
För rätt till ersättning krävs bland annat:
 Att den försäkrade påbörjar en ny ersättningsperiod hos AEA som inleds med karensdagar,
 Att den försäkrade trätt in i förbundet senast 18 månader före arbetslöshetens inträde,*
 Att den försäkrade tecknat försäkringen senast 18 månader före arbetslöshetens inträde,
 Att inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetalas från AEA,
 Att den försäkrade arbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna (ramtid),**
 Att den försäkrade inte sagt upp sig själv.
*Med arbetslöshetens inträde avses den dag den försäkrade erhåller sin första karensdag från AEA
eller den dag den försäkrade erhåller sin första ersättningsdag med aktivitetsstöd för den som påbörjar
sin arbetslöshetsperiod med aktivitetsstöd.
**Den försäkrade får som arbete tillgodoräkna sig sådan tid som kan godkännas av AEA. Tid då den
försäkrade varit förhindrad att arbeta på grund av styrkt sjukdom, vård av eget barn och studier i
enlighet med AEA:s tillämpning av överhoppningsbar tid samt tid då den försäkrade fått
föräldrapenning förlänger ramtiden med motsvarande tid. Bedömningen av hur lång tid som skall ses
som överhoppningsbar tid följer AEA:s bedömning.
Ersättningsperiodens start
Om anspråk på ersättning görs från och med ett senare datum än arbetslöshetens inträde reduceras
antalet ersättningsdagar i Saco Inkomstförsäkring med det antal ersättningsdagar som den försäkrade
erhållit från AEA sedan arbetslöshetens inträde.
Ersättningsnivå
I de fall AEA utbetalar ersättning motsvarande 80, 70 respektive 65 procent utbetalas ersättning med
ett belopp som utgör 80, 70 respektive 65 procent av den del av den ersättningsgrundande inkomsten
som ligger i skiktet mellan det inkomsttak AEA tillämpar och det inkomsttak som anges på
försäkringsbrevet, med ett schablonavdrag enligt skattetabell 30 kolumn 5 som skulle ha utgått på den
inkomst som utgör 80, 70 respektive 65 procent av den ersättningsgrundande inkomsten (hänsyn tas
inte till beslut om jämkning).
Utbetalad ersättning är skattefri.
Med ersättningsgrundande inkomst avses den inkomst (som anges på försäkringsbrevet) som den
försäkrade anmält till Saco Folksam Försäkrings AB senast 6 månader (endast månader med
förvärvsarbete medräknas) innan arbetslöshetens inträde. Den ersättningsgrundande inkomsten får
dock inte överstiga den av AEA fastställda normalinkomsten.

Den ersättningsgrundande inkomsten som fastställs vid arbetslöshetens inträde gäller under hela
ersättningsperioden.
Samordning med annan ersättning
Om den sammanlagda ersättningen som den försäkrade till följd av arbetslöshet är berättigad till från
AEA och från annan försäkring överstiger 80, 70 respektive 65 procent av den ersättningsgrundande
inkomsten, har försäkringsgivaren rätt att sänka sin ersättning så att den sammanlagda ersättningen
så att den motsvarar den ersättningsnivå som utbetalas av AEA.
Utbetalning
Ersättning utbetalas i efterskott i form av en kompletterande dagpenning för de dagar dagpenning har
utbetalats från AEA.
Ersättningsperiodens längd
Ersättning i form av kompletterande dagpenning utbetalas som längst under 240 ersättningsdagar
efter 20 karensdagar. Rätt till ersättning upphör senast vid månadsskiftet före den försäkrade fyller
65 år eller då försäkringen upphör av annat skäl.
Försäkrad som erhållit 240 ersättningsdagar måste utföra reguljärt förvärvsarbete i minst tolv
sammanhängande månader (minst 80 timmar per månad) och under denna tid inte erhålla
arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd, för att prövning av rätt till ersättning ska kunna göras på
nytt.
Ändrade förhållanden
Medlemmen är skyldig att meddela försäkringsgivaren byte av fackförbund eller arbetslöshetskassa
samt utträde ur fackförbund.
Avtalet och premien
De uppgifter som ligger till grund för premien för försäkringen framgår av försäkringsbrevet. Om
förhållandena ändras eller uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga måste den försäkrade anmäla
detta till Saco Folksam Försäkrings AB.
Försäkringspremien betalas månadsvis med autogiro. Inbetald premie återbetalas inte.
Premiebetalning
Premie: Vilken premie den försäkrade betalar beror på vilken inkomst som den försäkrade anmält till
Saco Folksam Försäkrings AB.
Första premien: Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag då försäkringsgivaren
avsänt krav på premien.
Uppsägning på grund av dröjsmål av premie: Betalas inte premien i tid, får försäkringsgivaren säga
upp försäkringen att upphöra fjorton dagar efter den dag då försäkringsgivaren skickade ett skriftligt
meddelande till den försäkrade om uppsägning. Kan den försäkrade göra sannolikt att meddelandet
har försenats, eller inte kommit fram på grund av omständigheter som den försäkrade inte kunnat råda
över, upphör försäkringen tidigast en vecka efter den dag då meddelandet kom den försäkrade
tillhanda och senast tre månader efter den dag då försäkringsgivaren avsänt meddelandet.
Rätt att säga upp försäkringen: Försäkringen kan skriftligen sägas upp när som helst under
avtalstiden och upphör då att gälla tidigast från och med månadsskiftet efter anmälan om avslut.
Om du inte är nöjd
Om du av någon anledning tycker att vårt beslut i ett ärende är felaktigt ska du i första hand vända dig
till din handläggare och be att få ärendet omprövat. Om du ändå inte anser att ditt ärende har bedömts
rätt kan du få det prövat av Prövningsnämnden, skriv till Prövningsnämnden, Saco Folksam
Försäkrings AB, 106 60 Stockholm. Du har också möjlighet att vända dig till ARN (Allmänna
reklamationsnämnden), telefon 08-508 860 00, Konsumenternas försäkringsbyrå,
telefon 0200-22 58 00 eller Allmän domstol.

Personuppgifter
Genom att lämna begärda personuppgifter vid anspråk på ersättning från SACO Folksam Försäkrings
AB samtycker den sökande till den behandling som anges nedan. Sökanden är införstådd med att
sådana uppgifter (inklusive personnummer) är nödvändiga för att ersättning skall kunna utbetalas.
Den sökande/den försäkrade samtycker även till att personuppgifter och uppgifter om rätt till
arbetslöshetsersättning inhämtas från AEA; med anledning av försäkringsansökan, under
försäkringstiden samt vid skadereglering. Vidare samtycker den sökande/den försäkrade till att
personuppgifter inhämtas från den sökandes/den försäkrades Saco-förbund.
Behandling av personuppgifter
Uppgifterna om kunden registreras som underlag för avtal, administration och fullgörande av avtal
avseende försäkringen och information till kunden om bl a regel- och villkorsändringar.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig kan, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift, handelsregler
eller avtal/villkor vara skyldiga att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden enligt avtal.
Kunden är skyldig att tillhandahålla sådana uppgifter på begäran. Uppgifter kan komma att inhämtas
från andra håll i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra avtal och uppdrag relaterade till
detta avtal.
Samkörning av register
Personuppgiftsansvarig kan även komma att samköra personuppgifter med andra personregister i
syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som personuppgiftsansvarig
bedömer utgör en förutsättning för en god kund- och registervård.
Information om registrerade personuppgifter
Kund som önskar information om behandlingen av sina personuppgifter eller vill få till stånd rättelse av
sådana uppgifter kan vända sig till Saco Folksam Försäkrings AB, PUL-ansvarig, 106 60 Stockholm.
Kund kan också skriftligen till Saco Folksam Försäkrings AB anmäla att han eller hon inte önskar
erhålla direkt marknadsföring.

