FÖRKÖPSINFORMATION
Trygga arbetslöshetsförsäkring

Kortfakta
Skydd

Försäkringen ger ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.

Pris

Premien bestäms utifrån gällande tariff och kan
ändras med 30 dagars varsel.

Teckningsålder

Försäkringen får tecknas av den som fyllt 18 år
men inte 60 år.

Inbetalning

Premien betalas genom automatiska överföringar från ditt konto.

Utbetalning

All utbetalning från försäkringen är skattefri.

Begränsnin- Observera viktiga begränsningar och undantag
i försäkringsskyddet under punkt 5.
gar
Villkor

Fullständiga villkor hittar du på www.swedbank.se/forsakringsvillkor.
Denna förköpsinformation gäller från 2020-03-01.

Sida
1(2)

• är anmäld som arbetssökande vid arbetsförmedlingen och uppbär full ersättning från arbetslöshetskassa eller uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa och erhåller fullt aktivitetsstöd från Försäkringskassan,
• inte till någon del upprätthåller ditt heltidsarbete eller utför något annat inkomstbringande arbete eller verksamhet som inte
godkänns som en bisyssla av arbetslöshetskassa,
• står till arbetsmarknadens förfogande.
4. När försäkringen träder i kraft
Försäkringen börjar gälla från och med det att Swedbank Försäkring mottagit ansökan om försäkring och ansökan registrerats
elektroniskt i försäkringsbolagets system, om det inte framgår av
ansökan att försäkringen ska börja gälla vid ett senare tillfälle. En
förutsättning är att försäkringen kan beviljas med normala villkor.
Detsamma gäller vid en höjning av befintlig försäkring.
Har en överenskommelse om försäkring skett över telefon eller via
Internet träder försäkringen ikraft samma dag du antar erbjudandet.

Det här är en kortfattad information om Trygga arbetslöshetsförsäkring. För fullständiga villkor ber vi dig ta kontakt
med Swedbank/Sparbankernas kundtjänst eller Tre Kronor
Försäkring.

En förutsättning för försäkringens giltighet är att fullständiga ansökningshandlingar inkommit till Swedbank Försäkring.

Till grund för försäkringen ligger ett gruppavtal mellan Tre
Kronor Försäkring AB (516406-0369) och Swedbank Försäkring AB (516401-8292).

• vid försäkringens tecknande var uppsagd/ varslad eller kände
till förestående uppsägning/varsel eller företagets förestående
nedläggning, konkurs, rekonstruktion etc,
• under kvalificeringsperioden blivit uppsagd eller varslad,
• blivit arbetslös på grund av tjänstefel, bedrägeri, oredlighet eller
andra liknande förhållanden,
• utfört arbete med på förhand tidsbestämd kortare anställningstid än 12 månader eller utfört arbete som varit säsongsbetonat,
på annat sätt tidsbegränsat eller tillfälligt eller varit behovsanställd,
• blir arbetslös i egenskap av Företagare,
• är arbetslös på grund av strejk eller lockout, i vilken den försäkrade deltagit,
• av arbetsgivaren erbjudits, men inte accepterat, annat, med hänsyn till dina tidigare erfarenheter, kvalifikationer och arbetets
geografiska placering, rimligt arbete,
• frivilligt godtagit arbetslöshet, eller
• brister i att söka ny anställning.

1. Vad ersätter försäkringen?
Vid ofrivillig arbetslöshet ger försäkringen ersättning med upp till
försäkrat belopp. Den månatliga ersättningen tillsammans med ersättning från arbetslöshetskassa eller annan ersättning till följd av
arbetslösheten får inte överstiga 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten som fastställs av arbetslöshetskassa. Den
månatliga ersättningen får inte heller överstiga 20 000 kronor per
försäkrad och försäkring. Lägsta teckningsbara belopp är 700 kronor per månad.
För ofrivillig arbetslöshet som inträffar under de första 180 dagarna från det tillfälle försäkringen träder ikraft eller att försäkringsbeloppet höjs, betalas ingen ersättning. Denna tid är en kvalificeringsperiod som måste passera innan arbetslösheten inträffar.
Under karenstiden, det vill säga de första 30 dagarna efter det att
ofrivillig arbetslöshet uppkommer, lämnas ingen ersättning. Härefter utbetalas ersättning med ett belopp som motsvarar upp till
1/22 av försäkringsbeloppet för varje ersättningsdag som ofrivillig arbetslöshet varar och som infaller under försäkringstiden. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott under maximalt 245
ersättningsdagar per skada.
2. Vad krävs för att teckna försäkringen?
Försäkringen kan tecknas om du:
• är kontohavare i Swedbank/sparbank och anvisar ett sådant konto som premierna kan dras ifrån,
• har fyllt 18 men inte 60 år,
• är folkbokförd och bosatt i Sverige och,
• omfattas av ytterligare minst en försäkring i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept.
Företagare omfattas inte av försäkringen. I företaget verksam
make, sambo, förälder eller barn till företagare omfattas inte heller
av försäkringen (för definition av Företagare, se försäkringsvillkoren).

5. Exempel på vad försäkringen inte omfattar
Ersättning betalas inte vid ofrivillig arbetslöshet om du:

För fullständig beskrivning av undantag, se försäkringsvillkoren.
6. När upphör försäkringen att gälla?
Försäkringen gäller längst till och med månaden innan du fyller 65 år.
Försäkringen upphör vidare att gälla om gruppavtalet upphör att
gälla, du inte längre tillhör den försäkringsberättigade gruppen, du
inte står till arbetsmarknadens förfogande på grund av pensionering eller om försäkringen har sagts upp.
7. Bra att veta
7.1 Ofrivillig arbetslöshet
Med ofrivillig arbetslöshet menar vi inte:
• att den försäkrade har sagt upp sig utan godtagbara skäl,
• att den försäkrade skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande,
• att en tidsbegränsad anställning i enlighet med anställningsavtalet har löpt ut, till exempel ett vikariat eller en projektanställning.

3. Vad krävs för att få ersättning?
En förutsättning för rätt till ersättning är att du:

När vi bedömer vad som är godtagbara skäl, följer vi arbetslöshetskassans beslut om det finns ett sådant, annars följer vi den praxis
som gäller enligt bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

• i direkt anslutning till första dag av ofrivillig arbetslöshet har ett
heltidsarbete,
• i direkt anslutning till första dag av ofrivillig arbetslöshet har rätt
till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetskassa eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan,

7.2 Premie
Premie är beroende av storleken på försäkringsbeloppet. Den bestäms för ett år i taget och beräknas för att täcka omkostnader och
förväntade skadekostnader. Betalas inte premien i rätt tid har Tre
Kronor Försäkring rätt att säga upp försäkringen.
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Premie ska betalas från och med det att försäkringen börjar gälla.
Tre Kronor Försäkring har rätt att ändra premien med 30 dagars
varsel.

av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan
även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.
Personuppgiftsansvarig för GSR är:

7.3 Ångerrätt
Du har rätt att skriftligen återkalla försäkringsansökan, inom 30
dagar efter det att din försäkring har beviljats. Inbetald premie
återbetalas då till dig.

Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Box 24171, 104 51 Stockholm.
www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter
som förekommer i registret.

7.4 Kommunikation via internetbanken
Om du är internetbankskund kommer vi i första hand att skicka information om din försäkring via din internetbank. Försäkringsbesked, information om eventuella ändringar i försäkringen och dylikt
kommer då att finnas i din internetbank i stället för att de skickas
med posten.

Vi kan också lämna uppgifter om bland annat stölder och eftersökt
gods till Larmtjänst AB, en branschgemensam organisation som arbetar för att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet.

7.5 Skydd av personuppgifter
Tre Kronor värnar om din personliga integritet och vill att du ska
känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. När du ingår ett
försäkringsavtal med Tre Kronor, behöver vi hantera dina personuppgifter för att kunna administrera försäkringsförhållandet,
hantera anmälda skador, beräkna försäkringspremier eller för att
tillhandahålla relevant information och marknadsföring till dig. De
uppgifter vi behandlar kan vara ditt namn och adress, hälsoinformation, om det finns medförsäkrad, uppgifter om försäkringsfall
och annan relevant information. Merparten av personuppgifterna samlas in från dig men vi kan även samla in uppgifter från en
tredje part eller från offentliga källor. Personuppgifterna behandlas
huvudsakligen för att vis ka kunna fullgöra våra åtaganden enligt
försäkringsavtalet. Vi kan även behöva hantera uppgifterna för att
fullgöra en rättslig förpliktelse, för att fastställa, göra gällande eller
försvara ett rättsligt anspråk eller när vi har ett berättigat intresse
av att hantera dina uppgifter.
Kontaktuppgifter till Tre Kronor, som ansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter finner du i ditt försäkringsbesked. Du kan även
kontakta Tre Kronors dataskyddsombud på dataskyddsombud@
3kronor.se.
Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi behöver dem
för att uppfylla det ändamål för vilka de samlats in. Därefter raderar
vi uppgifterna.
Dina personuppgifter hanteras med sekretess enligt Tre Kronors
etiska regler. Dina adressuppgifter och grundläggande uppgifter
om ditt avtal hanteras i ett kundregister hos Tre Kronor för bland
annat automatisk adressuppdatering samt information och marknadsföring till dig. Vi kan även behöva lämna ut vissa personuppgifter till återförsäkringsbolag.
Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att
sådan överföring är laglig, exempelvis genom att använda de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av
EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens
webbplats.
Du har rätt att få information om vilka uppgifter som vi behandlar
om dig, att få felaktiga uppgifter rättade, att begära att vi begränsar vår behandling och att dina uppgifter överförs till annan part
samt invända mot den behandling vi utför. Du har även rätt att inge
klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.
Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter
på www.3Kronor.se/personuppgifter.
7.6 Skaderegistrering
Försäkringsföretag använder sig av ett för försäkringsbranschen
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det
innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos
annat försäkringsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett
underlag till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger
likartade ersättningsanspråk för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning
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8. Prövning av beslut i försäkringsärende
Vänd dig först till Tre Kronor Försäkring. Om du har frågor om eller
ifrågasätter något i vårt beslut, ta i första hand kontakt med din
handläggare. Då har du möjlighet att få förklaringar och kompletterande upplysningar. Om du skulle välja att gå vidare med ditt ärende, finns även följande överprövningsmöjligheter.
Kundombudsmannen Tre Kronor
Kundombudsmannen Tre Kronor är fristående från Tre Kronor, prövar de flesta ärenden och kan rekommendera Tre Kronor att ändra
sitt beslut.
Prövningen är kostnadsfri. Anmälan till Kundombudsmannen måste göras inom ett år efter det att Tre Kronor lämnat slutligt besked.
Kundombudsmannen Tre Kronor
106 60 Stockholm
Telefon 020-65 52 53, 08 -772 84 30
Om du inte är nöjd efter det att Tre Kronor har tagit slutlig ställning
i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat.
Försäkringskommitté
Om du omfattas av en gruppförsäkring kan det finnas möjlighet att
få ditt ärende prövat av en försäkringskommitté. Vänd dig till Kundombudsmannen Tre Kronor för information om detta förfarande.
Allmänna Reklamationsnämnden
Har en särskild avdelning för försäkringsfrågor. Nämnden lämnar
rekommendationer om hur tvister bör lösas.
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08-508 860 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd i försäkringsfrågor.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Karlavägen 108
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon 0200-22 58 00
Allmän Domstol
Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första
hand vid tingsrätt.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor) organisationsnummer 516406-0369.
Administration av försäkringen utförs av Swedbank AB, företag
som ingår i samma koncern som Swedbank AB, företag som är en
med Swedbank AB samverkande sparbank eller bankaktiebolag
med sparbanksursprung eller annan bank som tillhandahåller denna försäkring. Dessa benämns gemensamt Banken. Försäkringsgivaren står under tillsyn av Finansinspektionen.
Försäkringsförmedlare är Swedbank/samverkande Sparbanker.

