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1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig som
försäkringstagare. När vi i
försäkringsvillkoret skriver du menar vi
försäkringstagaren.
2. Vem som kan teckna försäkringen
Solids inkomstförsäkring kan tecknas av
arbetstagare som:








Är mellan 20 och 57 år.
Är bosatt i Sverige.
Är tillsvidareanställd.
Är fullt arbetsför och ej uppbär
arbetslöshetsersättning.
Är ansluten till svensk erkänd
arbetslöshetskassa.
Inte är uppsagd, arbetslös eller föremål
för varsel.
Inte är egen företagare, delägare i
fåmansföretag eller verkställande
direktör.

Försäkringen ger inte ersättning för och
omfattar inte kommande arbetslöshet som
försäkringstagaren kände till eller borde ha
känt till vid försäkringens tecknande.
Ersättning lämnas inte för arbetslöshet som
är en följd av arbetsgivarens planer om att till
exempel flytta hela eller delar av
verksamheten, nedskärningar av befintlig
verksamhet, sammanslagning med annan
verksamhet om försäkringstagaren vid
försäkringens tecknande kände till eller borde
ha känt till sådan händelse som senare
orsakar arbetslösheten.
Om arbetsgivaren vid försäkringens
tecknande har lämnat varsel om
driftinskränkning, enligt lag (1974:13) om
vissa anställningsfrämjande åtgärder, lämnar
försäkringen inte ersättning för
inkomstförlust på grund av arbetslöshet som
är en direkt eller indirekt följd av lämnat
varsel.

5. Förutsättning för ersättning
För att försäkrad ska ha rätt till ersättning ur
inkomstförsäkringen vid ofrivillig arbetslöshet
skall samtliga punkter nedan vara uppfyllda:
5.1 Kvalifikationstid
Försäkringen gäller med en kvalifikationstid
på 7 månader räknat från det att försäkringen
tecknades.
Försäkringen lämnar inte ersättning för:



arbetslöshet som inträder under
kvalifikationstiden eller
arbetslöshet som är en följd av muntligt
eller skriftligt besked om uppsägning som
lämnats under kvalifikationstiden.
Med arbetslöshetens inträde avses den
dag då den försäkrade erhåller sin första
karensdag från arbetslöshetskassan.

5.2 Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning
skall utbetalas från svensk
arbetslöshetskassa.
5.3 Arbetslösheten får inte bero på frivillig
arbetslöshet, egen uppsägning eller
avsked/ uppsägning på grund av
misskötsel.
5.4 Arbetslösheten får inte bero på strejk
eller olaglig handling utförd av
försäkringstagaren.
5.5 Arbetslösheten får inte bero på
säsongsarbetslöshet, provanställning,
tidsbegränsad anställning eller naturlig
avgång.
5.6 Försäkringstagaren får inte uppbära
aktivitetsersättning.
5.7 Försäkringstagaren skall fortlöpande ha
varit försäkrad i Solids inkomstförsäkring
i minst 7 månader och fortsätter att vara
det under hela ersättningsperioden.

3. Anmälan av inkomst
Vid försäkringens tecknande anmäler
försäkringstagaren sin inkomst, max 50 000
kronor före skatt.

5.8 Försäkringstagaren skall vid försäkringens
tecknande inte ha känt till eller borde ha
känt till den kommande arbetslösheten.

4. Vad försäkringen ersätter
Försäkringen ersätter inkomstbortfall vid
ofrivillig arbetslöshet som inträffar under
försäkringstiden.

6. Ersättning från försäkringen.
Inkomstförsäkringen ger ersättning för
inkomstbortfall om försäkringstagaren blir
ofrivilligt arbetslös efter kvalifikationstiden
enligt följande:

6.1 Karenstid
Karenstiden är 7 dagar under vilken
ersättning inte lämnas. Karenstiden beräknas
på samma sätt som för arbetslöshetskassan.
Försäkringsersättning lämnas för
inkomstbortfall som uppstår efter att
karenstiden löpt ut.
6.2 Ersättningens storlek
Fastställande av dagpenningens storlek följer
de principer som svensk erkänd
arbetslöshetskassa tillämpar vid varje givet
tillfälle. 80 procent1 av den försäkrades
normalinkomst (som den bestäms av
arbetslöshetskassan) minskas med skatt
genom ett schablonavdrag enligt skattetabell
30. Det framräknade beloppet utgör det
högsta möjliga totala ersättningsbeloppet.
Ersättning lämnas med skillnaden mellan detta
totala ersättningsbelopp och
arbetslöshetskassans ersättning
(arbetslöshetsersättning efter skatt).
6.3 Överförsäkring eller
underförsäkring
Vid försäkringens tecknande anmäler
försäkringstagaren sin inkomst. Den anmälda
inkomsten skall motsvara den försäkrades
normalinkomst så som den bestäms av
arbetslöshetskassan enligt lag om
arbetslöshetsförsäkring. Har
försäkringstagaren anmält en lägre inkomst än
normalinkomsten så som den bestäms av
arbetslöshetskassan föreligger
underförsäkring. Ersättning beräknas i sådant
fall på den till Solid lägre anmälda inkomsten.
(80% av anmäld inkomst efter schablonskatt
minskas med arbetslöshetsersättning efter
skatt).Har försäkringstagaren anmält en högre
inkomst än så som den bestäms av
arbetslöshetskassan föreligger överförsäkring.
Ersättningen beräknas då på den försäkrades
normalinkomst så som den fastställs av
arbetslöshetskassan.
6.4 Ersättning under första
försäkringsåret.
Under första försäkringsåret görs 50 %
avdrag på eventuell ersättning så som
ersättningen bestäms enligt uträkningen ovan.
Försäkringsåret räknas från försäkringens
tecknande och inkluderar därmed
kvalifikationstiden på 7 månader.
1

70 procent från och med ersättningsdag
201.
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6.5 Ansvarstid
Ersättning lämnas i maximalt 240
ersättningsdagar alternativt 300
ersättningsdagar beroende på vilken
ansvarstid försäkringstagaren valt att försäkra
vid försäkringens tecknande.
Ersättning utbetalas så länge
försäkringstagaren erhåller
arbetslöshetsersättning för den
arbetslöshetsperiod som inkomstförsäkringen
grundas på, dock längst 240 alternativt 300
ersättningsdagar.

8. Preskription
Den som vill göra anspråk på
försäkringsersättning måste väcka talan mot
Solid inom 3 år efter att ha fått kännedom
om att anspråket kunde göras gällande och i
vart fall inom 10 år från det att anspråket
tidigast kunde göras gällande. Annars går
rätten till ersättning förlorad. Om anspråket
har framställts till Solid inom denna tid, är
fristen enligt första meningen alltid minst 6
månader från det att Solid har förklarat att
bolaget har tagit slutlig ställning till anspråket.

För det fall försäkrad blir ofrivilligt arbetslös
och erhåller ersättning ur
inkomstförsäkringen och sedan under
ansvarstiden:

9. Upplysningsplikt
När försäkringen tecknas är
försäkringstagaren skyldig att lämna riktiga
och fullständiga uppgifter om de förhållanden
som Solid efterfrågar. Om förhållandena
ändras eller uppgifterna i försäkringsbeviset
är felaktiga måste försäkringstagaren anmäla
detta till Solid. Försäkringstagaren skall även
utan dröjsmål meddela Solid vid byte av
arbetsgivare, arbetslöshetskassa,
bostadsadress eller då försäkringstagarens
inkomst förändras.




erhåller ny tillsvidareanställning eller
erhåller projekt eller annan tidsbegränsad
anställning

och inom två år från första arbetsdagen åter
igen blir ofrivilligt arbetslös så sammanläggs
den senare arbetslösheten med den tidigare
vid beräkning av ersättning och maximalt
antal ersättningsdagar.
För att ersättning även skall lämnas för ny
arbetslöshet skall villkoren i detta avtal i
övrigt vara uppfyllda.
6.6 Tiden för utbetalning av
försäkringsersättning
Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.
Kontantersättning lämnas. Utbetald ersättning
är skattefri.
7. Anmälan av skada
Försäkringsfall skall anmälas till Solid utan
dröjsmål. För att utreda försäkringstagarens
rätt till ersättning behöver Solid följande
underlag:







Skriftlig skadeanmälan.
Utbetalningsavi från arbetslöshetskassa.
Beslut från arbetslöshetskassa om
ersättningsnivå samt dagersättning.
Arbetsgivarintyg (av vilket det skall
framgå anledning till att anställning
upphört, anställningstid, anställningsform
samt datum då besked om uppsägning
lämnades till försäkringstagaren).
Eventuellt andra handlingar som Solid
kan komma att behöva för att utreda
försäkringstagarens rätt till ersättning.

10. Premiebetalning
Försäkringspremien betalas månadsvis via
autogiro. Försäkringstagaren ska lämna
uppgift om giltigt kontonummer för
autogirohantering. Försäkringstagaren skall
fortsätta betala sin försäkringspremie även
under de perioder som försäkringstagaren
eventuellt erhåller ersättning ur försäkringen.
11. Dröjsmål med premiebetalning
För det fallet täckning saknas på
försäkringstagarens bankkonto den dag
premien skall betalas föreligger dröjsmål med
betalningen. Solid kan då säga upp
försäkringen på grund av dröjsmål med
betalningen. Uppsägningen skall sändas
skriftligt till försäkringstagaren och får verkan
fjorton dagar efter den dag då den avsändes,
om inte premien betalas inom denna frist.
12. Pantsättning
Försäkringen kan inte överlåtas eller
pantsättas utan Solids skriftliga medgivande.
13. Force Majeure
Solid är inte ansvarig för skada som har
samband med atomkärnprocess, krig,
krigsliknande händelser, inbördeskrig,
revolution, terroristattack, uppror eller

åtgärd av makthavare som obehörigen tagit
makten eller förstörelse genom myndighets
ingripande, strejk, lockout, blockad eller
liknande händelse.
14. Försäkringstid
Försäkringstiden är den tid för vilken
försäkringsavtalet träffas. Försäkringstiden
framgår av försäkringsbeviset. Solid
inkomstförsäkring tecknas med en
försäkringstid om en månad i taget. Vid
försäkringstidens utgång förnyas försäkringen
automatiskt om inte annat framgår av avtalet
eller omständigheterna i övrigt. Förnyelse
sker dock inte vid försäkringstidens utgång
om:
 Du tecknat en motsvarande försäkring
hos ett annat bolag eller
 Försäkringen har sagts upp att upphöra
15. Försäkringens upphörande
Försäkringen upphör automatiskt och
debiterad premie anses till fullo förbrukad
 om försäkringstagaren avlider eller
 vid utgången av det kalenderår den
försäkrade fyller 58 år eller
 när försäkringstagaren erhållit ersättning
i 240 alternativt 300 ersättningsdagar.
När försäkringen upphör automatiskt enligt
denna paragraf upphör utbetalningen av
eventuell försäkringsersättning även i
samband med att försäkringen upphör.
16. Personuppgifter
Solid behandlar kundens personuppgifter i
enlighet med gällande person datalagstiftning.
Kunden medger att Solid får tillföra och
uppdatera sina kund databaser 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.
Uppgifterna kommer att användas för att
fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden,
för att, informera kunden om erbjudanden
samt i övrigt i marknadsföringssyfte.
Uppgifter om kunden kan komma att lämnas
ut till Solids samarbetspartners för
marknadsföringsåtgärder.
Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller
hennes uppgifter används för
marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig
att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om
reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger
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rätt att på begäran ta del av de
personuppgifter avseende honom eller henne
som finns registrerade hos Solid.
Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga,
ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta
åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.
Kunden ger Solid rätt att datainsamla och
registrera personuppgifter. Kunden ger också
Solid rätt att utnyttja denna information för
direkt marknadsföring från Solid och Solid
närstående företag, anslutna ombud samt
andra seriösa företag inom ramen för
gällande lagstiftning. Solid kan efter senare
anmälan se till att direktmarknadsföring till
kunden undviks.
Personuppgiftsansvarig kan, till följd av svensk
eller utländsk lag, myndighetsföreskrift,
handelsregler eller avtal/villkor vara skyldiga
att till annan lämna uppgift om kundens
förhållanden enligt avtal. Kunden är skyldig
att tillhandahålla sådana uppgifter på begäran.
Uppgifter kan komma att inhämtas från andra
håll i den utsträckning det är nödvändigt för
att fullgöra avtal och uppdrag relaterade till
detta avtal. Personuppgiftsansvarig kan även
komma att samköra personuppgifter med
andra personregister i syfte att tillföra och
uppdatera registren med sådana
personuppgifter som personuppgiftsansvarig
bedömer utgör en förutsättning för en god
kund- och registervård.
17. Förändring av premie och
försäkringsvillkor
Solid kan ändra försäkringsvillkoren och
premien i samband med att försäkringen
förnyas månadsvis. Solid skall skriftligen
avisera eventuell förändring av premie eller
försäkringsvillkor i enlighet med vad som
åligger Solid som försäkringsgivare enligt
Försäkringsavtalslagen.

Solids Försäkringsnämnd
Om du efter omprövning ändå inte är nöjd
kan ärendet prövas av Solids
Försäkringsnämnd. Skriv då till Solid
Försäkringar, Försäkringsnämnden, Box
22068, 250 22 Helsingborg.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Du kan få allmänna upplysningar och
vägledning i försäkringsfrågor av
Konsumenternas försäkringsbyrå. Adress:
Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box
24215, 104 51 Stockholm.
Allmänna Reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden är ett statligt
organ som prövar konsumentfrågor.
Reklamationsnämnden prövar bland annat
försäkringsärenden. Adressen till nämnden är:
Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,
101 23 Stockholm.
Domstolsprövning
En försäkringstvist kan också i de flesta fall
prövas av allmän domstol, i första hand
tingsrätt.
20. Försäkringsgivare
Solid Försäkringar
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kundtjänst: 013- 13 13 13
E-post: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se

18. Tillämplig lag
För försäkringsavtalet gäller svensk lag. Solid
följer vid var tid gällande Lag (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring.
19. Om du inte tycker som vi
Om du är missnöjd med Solids beslut ska du i
första hand ta kontakt med Solid för
omprövning av ärendet. Ett samtal kan ge
kompletterande upplysningar och eventuella
missförstånd kan klaras upp. Om du efter
förnyad kontakt med oss ändå inte är nöjd
finns följande möjligheter att få ärendet
omprövat.
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