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Förköpsinformation Intäktsförsäkringen 

 
Vem kan omfattas av försäkringen 
Försäkringen kan tecknas av svenskt registrerat företag. Försäkringen gäller för anställd namngiven person i 
försäkringsbeviset och som uppfyller kraven enligt: 
 

• Skall vara folkbokförd i Sverige 
• Ska ha fyllt 18 år men inte 71 år. Försäkringen kan dock inte nytecknas för personer som fyllt 

65år. Försäkringen upphör att gälla den månaden du fyller 71år 
• Skall vara fullt arbetsför vid tecknande och inte uppbära sjukpenning, tidsbegränsad 

sjukersättning eller aktivitetsersättning. 
• Skall vara inskriven i svensk försäkringskassa. 
• skall ha en arbetstid av minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader 

 
Vad ersätter försäkringen 
Försäkringen ersätter med ett fast månadsbelopp när anställd varit sjukskriven i mer än 30 dagar. 
Försäkringsbelopp i detta fall är 15 000 kronor i månaden. Månadsbeloppet betalas ut i maximalt 6 månader. 
 
När ersätter inte försäkringen 
I försäkringsvillkoren återfinns samtliga undantag, det viktigaste är att försäkringen inte ersätter för redan känd 
sjukdom. Detta uttrycks i villkoren på följande sätt: Olycksfallsskada eller sjukdom ersätts inte för vilken 
namngiven person uppsökt läkare eller erhållit vård för, inom 12 månader närmast före försäkringens 
beviljande. En förutsättning för månatlig ersättning är att det finns en gällande försäkring. Upphör 
försäkringen, så upphör även rätt till ersättning.  
 
Försäkringsavtalet och gruppförsäkring 
Försäkringen har tecknats i samverkan med Taxi Stockholm AB 15 00 00. 
 
Viktiga begrepp 
Försäkringen lämnar ersättning vid arbetsoförmåga, när den anställde inte är fullt arbetsför. 
Arbetsoförmåga 
Med hel arbetsoförmåga avses att i försäkringsbeviset namngiven person är helt sjukskriven, uppbär helt sjukbidrag, hel 
förtidspension eller en kombination av dessa och det innebär att personen är helt arbetsoförmögen, enligt läkarintyg. 
Ersättning utbetalas även vid lägre grad av sjukskrivning utifrån bedömning av Försäkringskassan, som avser 25 %, 50 % 
eller 75 % sjukskrivning av en heltidsanställning. 
Fullt arbetsför 
Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller 
ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller 
rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av 
arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att 
lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/ sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. 

Vid skada 
Anmälan om inträffad olycksfallsskada eller sjukdom skall snarast möjligt göras till Söderberg & Partners, Box 7785, 103 96 STOCKHOLM, 
tel: 0771-751500, dock senast 180 dagar efter arbetsoförmågans inträffande. 
 
Vid anspråk mot försäkringen på grund av olycksfallsskada eller sjukdom skall följande uppgifter snarast möjligt insändas till Söderberg & 
Partners 

• Kopia på försäkringsbevis 
• Läkarintyg som anger skälet till arbetsoförmågan och dess omfattning 
• Intyg om utbetalad sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension från Försäkringskassan. 
• Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet. Försäkringsgivaren kan, via Söderberg & Partners, 

begära att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Kostnaderna för detta betalas av 
försäkringsgivaren.  
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