
TECKNA YTTERLIGARE 
FÖRSÄKRINGAR FÖR ATT 
SÄKRA DIN INKOMST

Förutom inkomstförsäkringen, kan du även 
teckna våra tilläggsförsäkringar TID eller LÖN.

TILLÄGGSFÖRSÄKRING TID
Du kan teckna Tilläggsförsäkring tid till och med utgången 
av det kalenderår du fyller 60 år förutsatt att du är medlem i 
förbundet, omfattas av förbundets gemensamma inkomst-
försäkring och är medlem i Akademikernas a-kassa.

För att få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 
månader innan du blir arbetslös. Du måste också ha arbetat 
i minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen 
och innan du blir arbetslös för att kunna få ersättning. 
Försäkringen har ingen karenstid utan utbetalas direkt efter 
den gemensamma inkomstförsäkringen och som längst 
i 180 dagar. Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Du bör 
försäkra en inkomst som motsvarar din a-kassegrundande 
inkomst vid arbetslöshet.

Tilläggsförsäkring tid har ett tak på 80 000 kronor. Detta 
innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 
80 procent av 80 000 kronor brutto. Från dag 201 kan man 
som mest få 70 procent av 80 000 kronor brutto.

TILLÄGGSFÖRSÄKRING LÖN
Med Tilläggsförsäkring lön kan du utöka det skydd som 
du har via din gemensamma inkomstförsäkring med upp 
till 60 000 kronor per månad. Detta innebär att du, tillsam-
mans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 140 000 
kronor brutto.

Du kan teckna Tilläggsförsäkring lön till och med utgången 
av det kalenderår du fyller 60 år förutsatt att du är medlem 
i Akavia, omfattas av förbundets gemensamma inkomst-
försäkring och är medlem i Akademikernas a-kassa. För att 
få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 månad-
er innan du blir arbetslös. Du måste också ha arbetat i 
minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen 
och innan du blir arbetslös för att kunna fåersättning. 
Försäkringen utbetalas samtidigt som den gemensamma 
inkomstförsäkringen och som längst i 120 ersättnings-
dagar. 

Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Du bör försäkra en 
inkomst som motsvarar din a-kassegrundande inkomst vid 
arbetslöshet.

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING 
FRÅN INKOMSTFÖRSÄKRINGEN
Vanligtvis skickas en ansökan om ersättning ut per 
automatik när du anmäler dig på arbetsförmedlingen  
och till Akademikernas a-kassa. 

Akavias inkomstförsäkring tillsammans med 
a-kassan ger en ersättning på upp till 80 pro-
cent av din a-kassegrundande lön upp till 80 
000 kronor per månad före skatt i sammanlagt 
120 ersättningsdagar Är du medlem i Akavia 
ingår vår inkomstförsäkring. Den kompletterar 
a-kassan och medför att du kan få upp till 80 
procent av din lön vid eventuell arbetslösh-
et. Det gör att du kan fokusera på det du vill, 
istället för att oroa dig över vad som skulle 
hända om du blir arbetslös. För att få tillgång 
till inkomstförsäkringen behöver du vara med 
i Akademikernas a-kassa.

VARFÖR INKOMSTFÖRSÄKRING?
En inkomstförsäkring är det enklaste sättet att säkra din 
privatekonomi från plötsliga inkomstbortfall, till exempel 
vid en uppsägning. Du får ekonomisk trygghet och vetskap  
om att du i stort sett kan bibehålla din befintliga livsstil och 
klara dig ekonomiskt. Om du blir arbetslös så har du tryggat 
upp till 80 procent av din inkomst i 120 arbetsdagar.

TECKNA EN INKOMSTFÖRSÄKRING
Som medlem i Akavia behöver du inte göra något för att 
teckna inkomstförsäkringen. Den ingår i ditt medlemskap. 
Däremot behöver du även vara medlem i Akademiker-
nas a-kassa. Du kan ansöka om medlemskap i a-kassan i 
samband med ansökan till Akavia. Som medlem behöver 
du inte sjäv ansöka om ersättning  från inkomstförsäkringen 
det hanteras av a-kassan i samband med att du ansöker 
om ersättning från dem. Om du har fler frågor kring inkom-
stförsäkringen exempelvis regler och villkor kan du vända 
dig direkt till dem via telefon eller via hemsidan.

AKAVIAS
INKOMSTFÖRSÄKRING

HAR DU FRÅGOR 
GÄLLANDE DIN 
INKOMSTFÖRSÄKRING?

0770-78 20 50
Telefontid: Måndag-fredag kl 8-16

kundservice@inkomstforsakring.com
Saco Folksam Försäkrings AB
106 60 Stockholm

Kontakt Akademikernas a-kassa
08-412 33 00
www.akademikernasakassa.se


