
OM FÖRSÄKRINGEN  
Försäkringen kompletterar din befintliga kollektiva och/eller 
privata inkomstförsäkring och ersätter inkomstbortfall vid 
ofrivillig arbetslöshet som inträffar under försäkringstiden 
men efter kvalifikationstiden. 
Du får upp till 80 % av din inkomst efter skatt i upp till 300 
dagar. Ersättning utgår redan efter 9 månaders 
kvalifikationstid.

vEM KaN tEcKNa FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen kan tecknas av dig som är arbetstagare 
och vid teckningstillfället är:
•  privatperson mellan 20-61 år
•  tillsvidareanställd och inte varslad om uppsägning eller   
 uppsagd.
•  fullt frisk och arbetsför och inte uppbär sjukpenning, sjuk- 
 ersättning, a-kassa, aktivitetsersättning eller liknande. 
•  är medlem i Svensk Fackförening och som omfattas av en  
 kollektiv inkomstförsäkring genom sitt medlemskap.  
 Försäkringen kan även tecknas av arbetstagare som omfattas  
 av en privat inkomstförsäkring.
•  folkbokförd och bosatt i Sverige.

Egenföretagare omfattas inte av försäkringen.

vEM GÄllER FÖRSÄKRINGEN FÖR
Försäkringen gäller för dig som är försäkrad och står 
angiven på försäkringsbeviset.

KvalIFIKatIONStId
Försäkringen har en kvalifikationstid på 9 månader (270 
dagar) räknat från den dag försäkringen tecknades. För att 
en månad ska räknas som kvalifikationstid, krävs det att 
den försäkrade har förvärvsarbetat minst 80 timmar under 
månaden. Vid tecknandet av försäkringen är kvalifikationsti-
den densamma som för den kollektiva och/eller den privata 
inkomstförsäkringen som den försäkrade omfattas av. Ersätt-
ning lämnas inte under kvalifikationstiden.

ERSÄttNING
För att du ska få ersättning från försäkringen måste du upp-
fylla nedanstående punkter:
•  vara berättigad till ersättning från svensk erkänd a-kassa  
 och/eller aktivitetsstöd under hela ersättningsperioden. 
•  fortlöpande ha varit försäkrad i Solid Försäkringars   
 Inkomstförsäkring Komplement i enlighet med kraven  
 på kvalifikationstid. 
•  Din kollektiva och/ eller privata inkomstförsäkring ska  
 ha lämnat ersättning med maximalt antal ersättningsdagar. 

Vid försäkringens tecknande anmäler du din inkomst. Du är 
skyldig att lämna riktiga och fullständiga uppgifter. Om du 
brister i upplysningsplikt kan ersättning sättas ned eller helt 
utebli.

Ersättning lämnas som längst i 300 dagar inklusive tidigare 
ersättning från din kollektiva och/eller privata inkomstförsäk-
ring. Ersättning från Inkomstförsäkring Komplement utbetalas 
först efter att din kollektiva och/eller privata inkomstförsäk-
ring lämnat ersättning med maximalt antal ersättningsdagar 
och kvalifikationstiden har förflutit.

Undantag, ersättning betalas inte ut till dig om:
•  anställningen inte omfattas av lag om anställningsskydd
•  den frivilliga arbetslösheten eller avsked är på grund av  
 misskötsel.
•  arbetslösheten beror på strejk utförd av den försäkrade.
•  olaglig handling utförd av den försäkrade.
•  skada grundas på annat än ofrivillig arbetslöshet.
•  arbetslösheten inträder under kvalifikationstiden.
•  muntligt eller skriftligt besked om varsel eller 
 uppsägning har lämnats under kvalifikationstiden, eller
•  arbetsgivaren vid försäkringens tecknande har lämnat   
 varsel om driftinskränkning.

Samtliga undantag och begränsningar i försäkringen 
framgår av de fullständiga villkoren.

InkomStFörSäkrIng komlement är För DIg Som reDan har en prIvat eller FacklIgt anSluten InkomStFör-

SäkrIng. Du Förlänger DIna nuvaranDe erSättnIngSDagar och Får upp tIll 80 % av DIn lön I upp tIll 300 

Dagar.

 

INKOMStFÖRSÄKRING komplement
Här lämnas information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan köp av försäkring.

 Kompletterar din nuvarande privata eller fackligt anslutna inkomstförsäkring.
 ger upp till 80 % av din lön i upp till 300 dagar. 
    Du får ersättning redan efter 9 månaders kvalifikationstid.
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Försäkringens upphörande
Försäkringen upphör automatiskt;
•  om du avlider.
•  på förfallodagen från och med det år den försäkrade   
 fyller 64 år.
•  när du erhållit ersättning med maximalt antal 
 ersättningsdagar.

SJÄlvRISK
Försäkringen gäller utan självrisk.

PREMIE 
Du betalar din premie i förskott via autogiro eller faktura. 
premien baseras bl.a. på din ålder, var du bor och vilken  
a-kassetillhörighet du anger när du tecknar försäkringen.

FÖRSÄKRINGStId
Försäkringen gäller från dess nytecknande ett år i taget. 
Försäkringen förnyas automatiskt ett år i taget. Försäkrings-
perioden anges i försäkringsbeviset.

SKadEaNMÄlaN
vid ofrivillig arbetslöshet ska du så fort som möjligt skicka 
in ditt anspråk på ersättning till Solid Försäkringar. Du kan 
även kontakta oss på telefon 0771-113 113 eller skriva ut en 
skadeanmälan på www.solidab.se.

Bifoga följande med anmälan:
•  utbetalningsavier från a-kassa och försäkringskassa.
•  intyg från senaste arbetsgivare där anledningen till   
 uppsägningen framgår samt hur länge du har varit   
 tillsvidareanställd-
•  beslut från a-kassa om ersättningsnivå samt dags-
 ersättning.
•  andra handlingar som kan behövas för bedömningen av  
 arbetslösheten.

Skicka din skadeanmälan till: 
Solid Försäkringar 
Box 22068, 250 22 helsingborg

FUllStÄNdIGa FÖRSÄKRINGSvIllKOR
För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att gå in på  
www.solidab.se eller ringa vår kundservice på telefon  
0771-113 113.

ÅNGERRÄtt 
I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsälj-
ningslagen omfattas försäkring med en avtalad giltighetstid om 
en månad eller mindre inte av ångerrätt. För försäkring med 
en avtalad giltighet om längre tid än en månad måste du som 
är försäkrad, som vill nyttja din ångerrätt enligt Distans- och 
hemförsäljningslagen, meddela Solid Försäkringar detta 
senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks.

PERSONUPPGIFtSlaGEN (PUl)
Solid Försäkringar behandlar dina personuppgifter i enlig-
het med gällande persondatalagstiftning. Du som försäkrad 
medger att Solid Försäkringar får behandla, tillföra och 
uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter 
som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och 
registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter 
för såväl post- som telekommunikation och e-post. ansvarig 
för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. 
nr 5164018482. uppgifterna kommer att användas för att 
fullgöra Solid Försäkringars åtaganden gentemot dig som 
försäkrad, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling 

samt för marknadsföring. uppgifter om dig kan komma att 
lämnas ut till Solid Försäkringars ombud och övriga seriösa 
samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag 
kan Solid Försäkringar bli tvungen att lämna ut personupp-
gifter till myndigheter. Solid Försäkringar kan även komma 
att registrera anmälda skador i ett för försäkringsbranschen 
gemensamt skadeanmälningsregister. Du har alltid rätt att 
motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsförings-
ändamål varvid Solid Försäkringar åtar sig att införa en s.k. 
reklamspärr. anmälan om reklamspärr görs till kundservice 
på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Du 
har alltid rätt att på egen begäran en gång om året kostnads-
fritt ta del av de personuppgifter avseende dig som finns 
registrerade hos Solid Försäkringar. Sådan begäran skickas 
skriftligen till Solid Försäkringar på nedanstående adress. om 
uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på 
annat sätt irrelevanta åligger det Solid Försäkringar att vidta 
rättelseåtgärder.

haR dU FRÅGOR
läs igenom ditt bifogade försäkringsbrev. kontrollera att allt
är rätt och kontakta oss för eventuella rättelser. Kontrollera 
speciellt att betalningsvillkoren stämmer överens med dina 
önskemål. kontakta gärna vår kundservice på 0771-113 113 
om du har frågor.

OM vI INtE SKUllE KOMMa ÖvERENS
om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som  
rör våra produkter och tjänster kontakta oss gärna. I ett ska-
deärende där vi inte kommer överens skickar du ett skriftligt 
klagomål till Solid Försäkringars försäkringsnämnd som tar 
upp ditt ärende för omprövning (Solid Försäkringar, Försäk-
ringsnämnd, Box 22068, 250 22 helsingborg), eller maila till 
forsakringsnamnd@solidab.se. 

Om du fortfarande är missnöjd har du möjlighet att 
få ärendet prövat externt genom följande institutio-
ner:

• konsumenternas försäkringsbyrå (självständig rådgivnings-
 byrå där rådgivning är kostnadsfri), Box 24215, 104 51 
 Stockholm, 08-22 58 00,  
 www.konsumenternasforsakringsbyra.se 
• allmänna reklamationsnämnden (statlig myndighet som  
 prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23  
 Stockholm, 08-508 860 00, www.arn.se
• Domstolsprövning
 En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän  
 domstol, i första hand tingsrätt.

OM SOlId FÖRSÄKRINGaR
Solid Försäkringsaktiebolag, org nr: 516401-8482, är ett för-
säkringsbolag som varit verksamt sedan 1993. I Sverige har 
Solid Försäjkringar idag 3 miljoner kunder. Solid Försäkringar 
har sitt huvudkontor i helsingborg, står under Finansinspek-
tionens tillsyn och har tillstånd att bedriva försäkringsverk-
samhet för en rad försäkringstyper.

  


