Arbetslöshetsförsäkring
Faktahandling för försäkringsprodukten

Försäkringsgivare: Tre Kronor Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0369, Sverige

Produkt: Arbetslöshetsförsäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans
med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Med vår arbetslöshetsförsäkring slipper du oroa dig för ekonomin medan du söker nytt jobb. Försäkringen
kompletterar ersättning från arbetslöshetskassan. Ersättningens storlek beror på det försäkringsbelopp som
du väljer att försäkra.

Vad ingår i försäkringen?
Ersättning vid hel och ofrivillig arbetslöshet.
Ersättning lämnas upp till försäkrat belopp.
Förutsättningar för rätt till ersättning.
Du ska:
ha ett heltidsarbete i direkt anslutning till arbetslösheten.
ha rätt till ersättning från arbetslöshetskassa eller aktivitetsstöd från
Försäkringskassan.
vara anmäld som arbetssökande.
inte till någon del fortsätta att utföra sitt heltidsarbete eller annat
inkomstbringade arbete eller verksamhet som inte godkänns som
en bisyssla av arbetslöshetskassa.
stå till arbetsmarknadens förfogande.
uppfylla kraven på kvalificeringstid, se villkoren.

Vad ingår inte i försäkringen?

Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas av
din försäkring, se det fullständiga villkoret för mer information.
Ersättning lämnas inte om:
du har sagt upp dig utan godtagbara skäl*
du har skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande
en tidsbegränsad anställning i enlighet med anställningsavtalet har
löpt ut, till exempel ett vikariat eller en projektanställning.
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* 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).

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Det finns några situationer när försäkringen inte gäller alls eller med
begränsad omfattning, här är några exempel.
Ersättning lämnas inte om du:
förlorar arbetet på grund av tjänstefel, bedrägeri, oredlighet eller
andra liknande förhållanden.
blir arbetslös i egenskap av Företagare.
blir arbetslös på grund av strejk eller lockout, i vilken du deltagit.
frivilligt godtagit arbetslöshet.
brister i att söka ny anställning.
erbjudits, men inte accepterat, annat arbete av arbetsgivaren,
vilket den försäkrade rimligen borde ha accepterat med hänsyn
till tidigare erfarenheter, kvalifikationer och arbetets geografiska
placering.
Force majeure: Om en utredning av ett försäkringsfall eller utbetalning av ett försäkringsbelopp blir försenat på grund av force
majeure, det vill säga en händelse som ligger utanför Folksams
kontroll, kan inte Folksam hållas ansvariga för förseningen.
Detta givet att vi har gjort vad som skäligen kan begäras för att
begränsa de skador som kan uppkomma. Exempel på sådana force
majeure-händelser är ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, krig,
krigsliknande händelser, terrorhandling, naturkatastrof, brand,
strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Folksam svarar inte heller för skada som orsakats av fel i telefonnät
eller annan teknisk utrustning som inte tillhör oss. Beträffande
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller ovanstående även om det
är Folksam som är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Sverige. Vad som gäller vid resa utanför Sverige,
se det fullständiga försäkringsvillkoret.

Vilka är mina skyldigheter?

Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars
riskerar du att stå helt eller delvis utan försäkringsskydd eller att vi
är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt. Inbetald premie återbetalas
inte i sådant fall.

När börjar och slutar
försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbeskedet. Avtalstiden är normalt ett år.

Hur kan jag säga upp försäkringen?

Du kan säga upp försäkringen när som helst under försäkringstiden.

När och hur ska jag betala?

– Du betalar din försäkring till oss via Bankgiro. Du kan välja mellan
e- eller pappersfaktura samt autogiro. Väljer du faktura eller autogiro
kan du betala per helår, halvår eller kvartalsvis. Väljer du autogiro
kan du dessutom välja att betala försäkringspremien månadsvis. Det
betalningssätt och den period du har valt framgår av ditt försäkringsbesked.
Försäkringspremien ska betalas inom 14 dagar från den dag då vi sänt
faktura eller premieavisering. Betalas inte premien i tid säger vi upp
försäkringen, som upphör att gälla 14 dagar efter uppsägningstidpunkten, om inte premien betalas inom denna tid.
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