Viktiga begränsningar och undantag i Saco Inkomstförsäkring.
Gäller från den 1 januari 2021.
För försäkringen gäller Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring. Högsta försäkringsbara inkomst är
50.000 kronor. Försäkringen gäller i 240 dagar. Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig
sakförsäkring.
Saco Inkomstförsäkring kan tecknas av den som:
a) är medlem i något av Saco:s medlemsförbund, och
b) är medlem i Akademikernas a-kassa, och
c) under kalenderåret fyller som mest 55 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 Akademikernas a-kassa som inleds
med karensdagar,
• Att den försäkrade trätt in i förbundet senast 18 månader före arbetslöshetens inträde* och
fortsätter att vara medlem under hela ersättningsperioden,
• Att den försäkrade tecknat försäkringen senast 18 månader före arbetslöshetens inträde,
• Att den försäkrade fortsätter att ha en gällande försäkring under hela ersättningsperioden,
• Att inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetalas från Akademikernas a-kassa,
• 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
Akademikernas a-kassa 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 Akademikernas
a-kassa. Tid då den försäkrade varit förhindrad att arbeta på grund av styrkt sjukdom, vård av eget
barn i enlighet med Akademikernas a-kassas tillämpning av överhoppningsbar tid, att den försäkrade
fått föräldrapenning eller bedrivit studier på heltid som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller
som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader förlänger ramtiden
med motsvarande tid. Bedömningen av hur lång tid som skall ses som överhoppningsbar tid följer
Akademikernas a-kassas 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 Akademikernas a-kassa sedan arbetslöshetens inträde.
Ersättningsnivå
I de fall Akademikernas a-kassa utbetalar ersättning motsvarande 80, 70 respektive 65 procent av den
av Akademikernas a-kassa fastställda normalinkomsten 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 Akademikernas a-kassa tillämpar och det inkomsttak som anges på
försäkringsbrevet. Beloppet minskas med den skattesats som skulle ha utgått på den inkomst som
utgör 80, 70 respektive 65 procent av den ersättningsgrundande inkomsten enligt skattetabell
30 kolumn 5 (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 Folksam ömsesidig sakförsäkring senast 6 månader (endast månader med
förvärvsarbete medräknas) innan arbetslöshetens inträde. Den ersättningsgrundande inkomsten får
dock inte överstiga den av Akademikernas a-kassa 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
försäkringen, Akademikernas a-kassa, Försäkringskassan, trygghetsavtal eller annan överstiger 80,
70 respektive 65 procent av den ersättningsgrundande inkomsten, enligt E.2, har försäkringsgivaren
rätt att sänka sin ersättning så att den motsvarar 80, 70 respektive 65 procent av den
ersättningsgrundande inkomsten.
Utbetalning
Ersättning utbetalas i efterskott i form av en kompletterande dagpenning för de dagar dagpenning har
utbetalats från Akademikernas a-kassa .
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 Folksam ömsesidig sakförsäkring.
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
Folksam ömsesidig sakförsäkring.
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 Kundombudsmannen
Folksam som är oberoende i förhållande till Folksams organisation: Skriv till Kundombudsmannen
Folksam, 106 60 Stockholm. Telefon: 020-65 52 53, e-post: kundombudsmannen@folksam.se och
webb: folksam.se.
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
Information om Akademikernas inkomstförsäkring behandlar dina personuppgifter, se
Folksam.se/personuppgifter.

