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Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i det 

fullständiga villkoret. Du kan också få dokumenten hemskickade av vår kundservice. 

 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Tecknar du en inkomstförsäkring från Solid garanteras du upp till 80 procent av lönen, även om du tjänar över 

A-kassans ersättningstak 

 

 Vad ingår i försäkringen? 

 Inkomstbortfall 

Försäkringen ersätter inkomstbortfall vid ofrivillig 

arbetslöshet som inte ersätts av din A-kassa upp till 80 % 

av din lön innan arbetslösheten i 200 dagar, därefter 70 % 

i 100 dagar. 

Maximalt försäkrad inkomst 60 000 kr. 

 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

 Om A-kassans ersättning täcker upp din 

inkomstförlust upp till 80 % av din lön innan 

arbetslösheten  

 

 Finns det några begränsningar 

av vad försäkringen täcker? 

Om arbetslösheten beror på frivillig arbetslöshet, 

egen uppsägning eller avsked/uppsägning på grund av 

misskötsel 

Försäkringen har en kvalifikationstid på 9 månader 

(270 dagar) räknat från den dag försäkringen tecknades. 

Ersättning lämnas inte för skador som inträffat under 

kvalifikationstiden. 

Ersättning lämnas för maximalt 300 dagar   

 

 

  Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen. Förutsättning är att du arbetar på ett företag som omfattas av Lagen om 

anställningsskydd 

 

  Vilka är mina skyldigheter? 

 Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen, kontrollera att de stämmer och informerar oss om något ändras 

 Att informera oss om din inkomst ändras för att du ska få rätt ersättning vid eventuell arbetslöshet, samt att du betalar korrekt 

premie 

 
  

Inkomstförsäkring       
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: Solid Försäkringsaktiebolag, Sverige  Produkt: Inkomstförsäkring 
Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr. 516401-8482) Box 22068, 25022 Helsingborg.   
Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. Institutionsnummer: 22090. 
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    När och hur ska jag betala?  

Du kan betala premien via faktura eller via autogiro 

 

  När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla från den dag och tidpunkt du tecknar den. Sedan gäller försäkringen normalt ett år i taget, och förnyas 

genom att du betalar för den nya perioden. Försäkringen upphör automatiskt på förfallodagen från och med det år du fyller 64 år. 

 

  Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan meddela oss att du vill avsluta försäkringen när du vill under försäkringsperioden eller om försäkringsbehovet upphör, 

genom att kontakta vår kundservice. 

 


