Inkomstförsäkring!

Extra trygghet
mellan jobben.
Som medlem i Unionen omfattas du av en inkomstförsäkring som
kompletterar a-kassan och gör att du totalt kan få upp till 80% av
tidigare inkomst vid arbetslöshet i upp till 150 dagar, ca 7 månader.
Om du blir arbetslös och är med i en svensk
a-kassa kan du få arbetslöshetsersättning,
men aldrig mer än 80% av ersättningstaket
på 25 025 kr/mån. Det blir ungefär 14 500 kr/
mån efter skatt. Allt du tjänar över 25 025 kr/
mån är pengar som a-kassan inte ersätter
– men om du är medlem i Unionen kan du få
ett extra tillskott genom vår inkomstförsäkring så att du totalt får behålla upp till 80%
av din tidigare inkomst. Det kan betyda
många tusenlappar extra om du har lite
högre inkomst.

Fler dagar och högre tak
med tilläggsförsäkring

Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet upp
till en inkomst på 60 000 kr/mån med ersättning upp till 150 dagar, ca 7 mån. Du kan
utöver detta välja att teckna en tilläggsförsäkring för 50 kr/mån som gör att du kan få
ersättning i upp till 200 dagar, ca 9 mån.
Tjänar du över 60 000 kr/mån betalar du 100
kr/mån för tilläggsförsäkringen och försäkrar
då din inkomst upp till 150 000 kr/mån och får
också rätt till ersättning i upp till 200 dagar.

Kom ihåg a-kassan!

Ditt medlemskap i Unionen innebär inte att
du automatiskt också är med i a-kassan.
Fackförbundet Unionen och Unionens
a-kassa är två olika organisationer. Du väljer
själv om du vill gå med i en a-kassa men vi
rekommenderar det, för din trygghets skull
och för att medlemskap i en svensk a-kassa
krävs för ersättning från inkomstförsäkringen.

Se villkoren på unionen.se

På vår webbplats hittar du allt du behöver
veta om kvalificeringstid, villkor för ersättning, hur du ansöker, kontaktuppgifter med
mera. Där finns också de fullständiga
villkoren.

Räkna ut din ersättning på
unionen.se/inkomstforsakring
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Max 14 500 kr från a-kassan

