If i samarbete med:

Försäkringsbesked
Obligatorisk inkomstförsäkring
Detta försäkringsbesked innehåller en kortfattad beskrivning av den obligatoriska inkomstförsäkringen
som ingår som en del i medlemskapet i Sveriges Skolledarförbund.
Fullständiga försäkringsvillkor hittar du på www.if.se/skolledarna. Till grund för skadereglering
används alltid de fullständiga villkoren.

Försäkring

Antal ersättningsdagar

Försäkrad inkomstnivå

Obligatorisk inkomstförsäkring

Upp till 150 ersättningsdagar

Upp till 100 000 kr

Vem gäller försäkringen för?

Övriga krav för rätt till ersättning

Du som är yrkesverksam medlem i Sveriges Skolledarförbund
och inte har fyllt 65 år kan omfattas av försäkringen.

Förutom det som står under rubrikerna ”kvalificeringstid” och
”arbetsplikt” gäller följande krav för att få rätt till ersättning:

När försäkringen slutar gälla

•	Du ska tillhöra en av arbetsmarknadsstyrelsen godkänd
a-kassa och ha beviljats inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från a-kassan, alternativt att Försäkringskassan
betalar ut aktivitetsstöd på samma nivå som a-kassan för
att du deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd till följd
av arbetslöshet.

Försäkringen upphör dessutom att gälla om du avslutar
ditt medlemskap i Sveriges Skolledarförbund eller om
gruppavtalet mellan If och Sveriges Skolledarförbund upphör.

Kvalificeringstid
För att få ersättning vid arbetslöshet krävs att du har
omfattats av den obligatoriska inkomstförsäkringen,
utan avbrott, under de senaste tolv månaderna innan
arbetslöshetens inträde.
Vid beräkning av kvalificeringstid får du tillgodoräkna dig tid i
annat förbund med likvärdig inkomstförsäkring.

Arbetsplikt
För att få ersättning vid arbetslöshet ska du ha arbetat minst
80 timmar per månad under tolv av de närmast föregående
18 månaderna innan arbetslöshetens inträde.
Om du varit sjuk eller föräldraledig under
18-månadersperioden gäller överhoppningsbar tid.
Det innebär att du får tillgodoräkna dig arbete under
motsvarande tidsperiod närmast före sjukskrivningen eller
föräldraledigheten. Du ska ha omfattats av den obligatoriska
inkomstförsäkringen under hela den period du tillgodoräknar
dig som arbetstid.

Karenstid
Varje ersättningsperiod från inkomstförsäkringen inleds med
en karenstid. Karenstiden i försäkringen sammanfaller alltid
med a-kassans karenstid. Under karenstiden betalas ingen
ersättning från försäkringen.

•	Arbetslösheten ska vara ofrivillig. Med det menas att du
har blivit arbetslös och inte misskött ditt arbete så att
avskedande eller uppsägning har skett. Du får heller inte ha
sagt upp dig själv utan särskilda skäl. Även tidsbegränsad
anställning som inte förlängs ses som ofrivillig arbetslöshet.
För fullständiga krav för rätt till ersättning, se
försäkringsvillkoren.

Ersättningstid
Maximal ersättningstid för den obligatoriska
inkomstförsäkringen är 150 dagar. Vid beräkning av
dagpenningen används 22 dagar per månad som
beräkningsgrund. Det innebär att 150 ersättningsdagar
sträcker sig över en tidsperiod på ca sju månader.

Ersättningens storlek
Försäkringen betalar ersättning för maximalt 80 % av den
försäkrade inkomsten, med avdrag för a-kassans ersättning.
Ett schablonmässigt skatteavdrag enligt skattetabell 30
kolumn 1 görs på den försäkrade inkomsten.
Utbetald ersättning är skattefri. Ersättningen utbetalas
månadsvis i efterskott i form av kompletterande dagpenning
för de dagar dagpenning utbetalas från a-kassan, alternativt
Försäkringskassan vid aktivitetsstöd.
Om andra eventuella ersättningar, t.ex. avgångsersättning
från Trygghetsråd/Trygghetsfond, utbetalas räknas denna
ersättning av från försäkringsersättningen.
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Försäkringen gäller längst till och med utgången av den
månad då du fyller 65 år.

Om ett avgångsvederlag utbetalas från arbetsgivaren lämnas
ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen först när
perioden med avgångsvederlag tagit slut.

Ansökan om ersättning
För att ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen tar
du kontakt med If på telefon 08-792 71 77 eller via mejl
sjukolycksfall@if.se.

Återkrav
Har oriktiga uppgifter, felaktigt beslut hos a-kassa eller annan,
medfört att du fått för hög ersättning från försäkringen har
If rätt att återkräva felaktigt utbetalt belopp. If har även rätt
att återkräva utbetald ersättning för viss tid om du uppbär
skadestånd som ersättning för lön från din tidigare arbetsgivare
avseende samma tid, exempelvis på grund av att uppsägning
skett utan saklig grund.

Premie

Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast månadslön
oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig ersättning
erhålls grundar den sig endast till mindre del på kvantitativa
kriterier.

Personuppgifter
If är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling
som sker inom ramen för fullgörandet av försäkringsåtagande
enligt inkomstförsäkringen. För detaljerad information om
behandlingen av personuppgifter, se försäkringsvillkoret samt
if.se/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter eller
kontakta If.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett
skadeärende
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal
kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd
kan klaras upp.

Premien för obligatorisk inkomstförsäkring betalas av Sveriges
Skolledarförbund och ingår i din medlemsavgift. Premien för
obligatorisk inkomstförsäkring ska betalas på det sätt som
avtalats i gruppavtalet mellan Sveriges Skolledarförbund och If.

IFS KUNDOMBUDSMAN

Om premien inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa
betydelse får If säga upp försäkringen eller begränsa sitt ansvar.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

Försäkringstagare
Sveriges Skolledarförbund, org.nr. 802003-0626,
111 20 Stockholm.

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom tolv månader från Ifs
beslut vända dig till kundombudsmannen som utan kostnad
prövar de flesta klagomål.
Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda
avdelning för försäkringsfrågor.
DOMSTOL

Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.

Försäkringsgivare
If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr. 516401-8102,
106 80 Stockholm.
Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket och står
under svenska Finansinspektionens tillsyn
(Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm,
08-408 980 00, finansinspektionen@fi.se, fi.se).
If står även under Konsumentverkets tillsyn vad gäller
marknadsföring och reklam (Konsumentverket, Box 48, 651 02
Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se,
konsumentverket.se).
If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om
försäkringsdistribution.

Råd och hjälp
Är det något skydd som är särskilt viktigt för dig eller vill du veta mer om vår Inkomstförsäkring?
Då är du välkommen att ringa oss på 0770-77 00 79 eller mejla till skolledarna@if.se

