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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Ekonomisk trygghetsförsäkring täcker kostnader för hyra, lån, abonnemangs- och andra boendekostnader om du blir ofrivilligt arbetslös eller 100% sjukskriven.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen ersätter om du blivit ofrivilligt
uppsagd och är inskriven hos Arbetsförmedlingen med rätt till a-kassa. Kvalificeringstiden är 120 dagar från det att försäkringen
tecknades. Högsta ersättning är 1/30-del
av försäkringsbeloppet som framgår av
försäkringsbrevet, varje månad under högst
12 månader.
Försäkringen ersätter vid hel arbetsoförmåga
om du blir sjukskriven, får sjukersättning/
aktivitetsersättning, närståendepenning eller
tillfällig föräldrapenning. Kvalificeringstiden är
90 dagar från det att försäkringen tecknades.
Högsta ersättning är 1/30-del av försäkringsbeloppet som framgår av försäkringsbrevet,
varje månad under högst 12 månader.
Arbetsoförmåga kan bero på olycksfall eller
sjukdom som du eller nära anhörig drabbats
av och som du sökt vård för.

Vad ingår inte i försäkringen?
Efter kvalificeringstiden gäller 30 dagars karenstid vid såväl sjukdom som vi arbetslöshet.
Arbetslöshet på grund av egen uppsägning.
Om du känt till att du skulle bli uppsagd när du
tecknade försäkringen.
Arbetslöshet efter att en projektanställning,
vikariat eller annan tjänst som inte är en tillsvidareanställning, har upphört.
Pensionsavgång.
Olycksfall eller sjukdom som du känt till eller
sökt vård för 12 månader innan försäkringen
tecknades.
Psykisk sjukdom eller psykiska besvär, t.ex.
utbrändhet.
Ålders- eller förslitningsrelaterade besvär.
Självskador, olycksfall som orsakats av anhörig
eller som du själv bidragit till genom brottslig
handling, eller under alkohol-, läkemedels-, eller
drogpåverkan.
Sjukdom som är en följd av graviditet, förlossning eller abort.
Skada som uppkommit i samband med professionellt sportutövande.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i
försäkringen.
Arbetslöshet eller arbetsoförmåga som uppkommit innan respektive moments kvalificeringstid löpt ut.
Arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom som du
känt till vid försäkringens tecknande.
Ersättning högre än 60% av bruttolönen.
Arbetslöshet p.g.a. krig, invasion och liknande
skador samt strålningsskador.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige samt vistelse utomland under förutsättning att vistelsen är kortare än 3 månader.

Vilka är mina skyldigheter?
- Betala försäkringspremien i tid.
- Anmäla skada utan dröjsmål till mySafety försäkringar.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
- Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet.
- Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev.

Hur säger jag upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan.

