
OM FÖRSÄKRINGEN  
Försäkringen kompletterar din befintliga kollektiva och/eller privata 
inkomstförsäkring och ersätter inkomstbortfall vid ofrivillig arbets
löshet som inträffar under försäkringstiden men efter kvalifikations
tiden. 
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, akassa, aktivitetsersättning eller liknande 
• är medlem i Svensk Fackförening och som omfattas av en kollek

tiv 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 kvalifikationstiden densamma som för den kollek
tiva och/eller den privata inkomstförsäkringen som den försäkrade 
omfattas av. Ersättning lämnas inte under kvalifikationstiden.

ERSÄTTNING
För att du ska få ersättning från försäkringen måste du uppfylla 
nedanstående punkter:

• Vara berättigad till ersättning från svensk erkänd akassa och/
eller aktivitetsstöd under hela ersättningsperioden. 

• Fortlöpande ha varit försäkrad i Solid Försäkringars Inkomst
försäkring 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 
upplysnings plikt kan ersättning sättas ned eller helt utebli.
Ersättning lämnas som längst i 300 dagar inklusive tidigare ersättning 
från din kollektiva och/eller privata inkomstförsäkring. Ersättning 
från Inkomstförsäkring Komplement utbetalas först efter att din 
kollektiva och/eller privata inkomstförsäkring 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 miss

skötsel
• 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.

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.

Inkomstförsäkring komlement är för dig som redan har en privat eller fackligt ansluten inkomstförsäkring.  
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.



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

FÖRSÄKRINGSTID
Försäkringen gäller från dess nytecknande ett år i taget. Försäk
ringen förnyas automatiskt ett år i taget. Försäkringsperioden 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 0771113 113 eller skriva ut en skadeanmälan på 
www.solidab.se.

Bifoga följande med anmälan:
• Utbetalningsavier från akassa och försäkringskassa.
• Intyg från senaste arbetsgivare där anledningen till uppsägningen 

framgår samt hur länge du har varit tillsvidareanställd.
• Beslut från akassa om ersättningsnivå samt dagsersättning.
• Andra handlingar som kan behövas för bedömningen av arbets

lösheten.

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 0771113 113.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Solid Försäkringar behandlar dina personuppgifter i enlighet 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 epost.  
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 marknadsförings
åtgärder. Enligt lag kan Solid Försäkringar bli tvungen att lämna ut 
personuppgifter till myndigheter. Du har alltid rätt att motsätta dig 
att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid 
Försäkringar åtar sig att införa en s.k. reklamspärr.  Anmälan om 
reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771113 113 eller till 
kunder@solidab.se. Du har alltid rätt att på egen begäran en gång 
om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende dig 
som finns registrerade hos Solid Försäkringar. Sådan begäran skickas 
skriftligen till Solid Försäkringar på nedanstående adress. Om upp
gifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt 
irrelevanta åligger det Solid Försäkringar att vidta rättelseåtgärder.

ÅNGERRÄTT
I enlighet med bestämmelserna i Distans och hemförsäljningslagen 
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 
sin ångerrätt enligt Distans och Hemförsäljningslagen, meddela 
Solid Försäkringar detta senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks.

OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra 
produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det 
är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor du är 
missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. 
förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Skicka ett 
skriftligt klagomål till Solid Försäkringar som då tar upp ditt ärende:

Solid Försäkringar
Box 22068, 250 22 Helsingborg
Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få 
ärendet prövat externt genom följande institutioner:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm.

Domstolsprövning
En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, 
i första hand tingsrätt.

OM SOLID FÖRSÄKRINGAR
Solid Försäkringar, org.nr 5164018482, är ett försäkringsbolag som 
varit verksamt sedan 1993 och har sitt huvudkontor i Helsingborg. 
I Sverige har Solid Försäkringar idag tre miljoner kunder. Solid För
säkringar står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att 
bedriva försäkringsverksamhet för en rad försäkrings typer.

Solid Försäkringsaktiebolag
Box 22068 
250 22 Helsingborg 
Kundservice: +46 (0) 771113 113  
Epost: kunder@solidab.se  
Hemsida: www.solidab.se  

HAR DU FRÅGOR
Kontakta gärna vår kundservice på 0771113 113 om du har frågor.
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