
6.000 KR
EXTRA  

SKATTEFRITTE K O N O M I S K  T R Y G G H E T S F Ö R S Ä K R I N G 

HUR SKULLE DITT LIV 
PÅVERKAS OM DU BLIR SJUK 
ELLER FÖRLORAR JOBBET?
Det kommer ibland tillfällen i ens liv som är svåra att påverka. Oväntade tillfällen då man kan bli 
arbetslös, sjuk eller skadad. Att då kunna betala hyra, lån och andra fasta boendeavgifter, kan för 
många bli en stor utmaning. Därför kan vi nu erbjuda ekonomisk trygghet för dig och din familj – vi 
kallar den för mySafety Ekonomisk Trygghetsförsäkring.

”MEN EN INKOMSTFÖRSÄKRING HAR JAG REDAN”  
En traditionell inkomstförsäkring via ditt fackförbund täcker normalt upp till 80% av lönen i 
ungefär sju månader, efter karens på 30 dagar. Ekonomisk Trygghetsförsäkring gör det möjligt att få 
100% eller mer. Till exempel, tjänar du 35.000 kronor i månaden får du 80% dvs 29.000 kronor, vi 
fyller då på med 6.000 kronor skattefritt. 

 
”OCH VAD HÄNDER OM JAG BLIR SJUKSKRIVEN DÅ?” 
Du som har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan och har kollektivavtal på din arbetsplats, 
kan ha rätt till mer ersättning genom sjukförsäkringen, om du är sjukskriven mer än 14 dagar 
(sjuklöneperioden). Ersättningen är ca 10 % mer i tillägg till den sjukpenning du får från Försäkrings-
kassan. Ersättningen betalas från dag 15 längst till och med dag 360 i sjukperioden. Även här fyller 
Ekonomisk Trygghetsförsäkring på med 6.000 kronor skattefritt.

ALLTSÅ 6.000 KRONOR SKATTEFRITT UTBETALAS FRÅN DAG 120

ALLTSÅ 6.000 KRONOR SKATTEFRITT UTBETALAS FRÅN DAG 90



VEM KAN TECKNA FÖRSÄKRINGEN?
•  Gäller enbart för dig som privatperson. Ej egenföretagare.  
•  Du behöver vara folkbokförd och bosatt i Sverige. 
• Du ska ha fyllt 18 år men inte 60. Du får behålla den till du är 64 år.

HUR FUNGERAR EKONOMISK TRYGGHETSFÖRSÄKRING?
Försäkringen ger dig trygghet så att du kan fortsätta betala räkningarna. 
Ekonomisk Trygghetsförsäkring täcker två delar:
• Kostnadstäckning vid arbetslöshet.
• Kostnadstäckning vid sjukdom.

•   Arbetslöshet. Försäkringen kan ge ersättning 
om du blir ofrivilligt arbetslös.

•   Olycksfall. Försäkringen kan ge ersättning om 
du skadar dig och mister din arbetsförmåga 
efter till exempel en trafikolycka. 

•  Sjukdom. Försäkringen kan ge ersättning om du 
drabbas av en allvarlig sjukdom eller blir intagen 
på sjukhus och blir arbetsoförmögen. Du kan 
även få ersättning vid närståendepenning och 
tillfällig föräldrapenning.

EKONOMISK TRYGGHETSFÖRSÄKRING OMFATTAR:

0-100
ERSÄTTNINGSDAGAR

101-150 151-200MÅNADSLÖN

•  Det räcker att du är inskriven hos Arbets-
förmedlingen och har rätt till A-kassa. Du 
behöver alltså inte vara med i facket och ha 
en inkomstförsäkring för att kunna få teckna 
Ekonomisk Trygghetsförsäkring. 

•  Vid arbetslöshet behöver du ha haft Ekonomisk 
Trygghetsförsäkring i 120 dagar för att få 
ersättning. Gäller ofrivillig arbetslöshet, det vill 
säga inte om du säger upp dig.

VID ARBETSLÖSHET: VID SJUKDOM:
•  Du behöver vara fullt arbetsför vid 

tecknandet och inte uppbära sjukpenning, 
närståendepenning eller liknande.

•  I princip omfattas alla sjukdomar som inte 
går att relatera till psykiska besvär eller 
ålder, förslitning eller fibromyalgi. 

•  Kvalificeringstid vid sjukdom: 90 dagar.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING.
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A-KASSA INKOMSTFÖRSÄKRING BAS mySafety EKONOMISK TRYGGHETSFÖRSÄKRINGLÖN EFTER SKATT
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mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och 
företag. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring, Näthatsförsäkring och Spärrservice samt erbjuder 
också andra försäkringar som ger trygghet i vardagen. Med energi, engagemang och effektivitet 
hittar vi nya lösningar på nya problem. Vi tycker att alla förtjänar ett bra skydd i en digital värld.
mySafety Försäkringar är en del av mySafety Group. Mer information finns på mysafety.se.


