
 

 
 

 

 

Detta är ett produktblad, komplett information om försäkringen finns att tillgå i andra dokument som t.ex. 
förköpsinformation och fullständiga villkor. Se www.sbmforsakring.se för mer information. 
 
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.
   

Faktablad för försäkringsprodukt 
Företag: mySafety Försäkringar AB, Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm 
556522-0612, registrerat i Sverige. Försäkringsförmedlare Produkt: Ekonomisk Trygghetsförsäkring 

• Efter kvalificeringstiden gäller 90 dagars 
karenstid vid såväl sjukdom som vi 
arbetslöshet. 

• Arbetslöshet på grund av egen uppsägning. 

• Om du känt till eller borde ha känt till att du 
skulle bli uppsagd eller varslad om uppsägning 
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. 

• Skada som uppkommit i samband med 
professionellt sportutövande.  

•  

• Försäkringen ersätter om du blivit ofrivilligt 
uppsagd och är inskriven hos 
Arbetsförmedlingen med rätt till a-kassa. 
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.  

• Försäkringen ersätter vid hel arbetsoförmåga 
om du blir sjukskriven, får sjukersättning eller 
aktivitetsersättning. 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. 

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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

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

- Betala försäkringspremien i tid. 
- Att anmäla skadan utan dröjsmål till mySafety Försäkringar. 

Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi. 

Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet. 
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev. 

Vill du avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver du inte göra någonting. 
Försäkringen avslutas automatiskt. Om du har autogiro behöver du meddela oss för att dragningen ska upphöra. 
Du har rätt att säga upp din försäkring när som helst med omedelbar verkan. 

Gäller från 2022-04-01 


