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Försäkrade
Medlemmar i SULF.

Kvalifikationstid
För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit med-
lem i SULF eller annat fackförbund med obligatorisk inkomst- 
försäkring de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens 
inträde (den dag då du har din första karensdag för arbetslös-
hetsersättning).

Inkomstförsäkring
Om du ofrivilligt blir arbetslös* och har rätt till inkomstrelate-
rad ersättning från svensk arbetslöshetskassa har du också rätt 
till ersättning från denna försäkring under förutsättning att du 
har kvalificerat dig, se ovan. 

Om du under en arbetslöshetsperiod deltar i en arbetsmarknads- 
politisk åtgärd och får aktivitetsstöd från Försäkringskassan är 
du berättigad till fortsatt ersättning från inkomstförsäkringen. 
Aktivitetsstöd vid deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering 
på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning och arbetslivsin-
troduktion berättigar dock inte till ersättning från försäkringen. 

Du kan få ersättning från försäkringen i högst 150 dagar, dock 
längst till och med månaden innan du fyller 65 år. Antal ersätt-
ningsdagar räknas alltid från den första ersättningsdagen som 
du har erhållit ersättning från arbetslöshetskassan. 

Av arbetslöshetskassan tillämpad procentsats för ersättning (80 
procent) multipliceras med din ersättningsgrundande inkomst 
vid arbetslöshetens inträde. Därefter görs ett schablonavdrag 
som motsvarar skatt. 

Din ersättning utgör skillnaden mellan resultatet av denna beräk-
ning och den högsta ersättning efter skatt som kan utbetalas från 
arbetslöshetskassan. Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Ersättningen reduceras med eventuell ersättning från annan för-
säkring eller annan inkomstrelaterad ersättning.

Ersättning lämnas för inkomst upp till 80 000 kronor.

Vi vill att du ska vara nöjd
Vänd dig till Folksam. Missförstånd eller oenigheter kan ofta 
klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför först kontakt med den 
som handlagt ärendet. Du kan också kontakta Kundombuds-
mannen Folksam. Det finns även andra möjligheter för dig. 
Dessa beskrivs i de fullständiga försäkringsvillkoren.

Detta är en kortfattad beskrivning av inkomstförsäkringen. 

För försäkringen gäller de fullständiga försäkringsvillko- 
ren, som du kan hämta på folksam.se eller på sulf.se
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*Med ofrivillig arbetslöshet menas att du inte har sagt upp dig utan godtagbara skäl eller 
skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. Bedömningen av vad som utgör 
godtagbara skäl följer det beslut som din arbetslöshetskassa fattar i ärendet eller, i de fall 
arbetslöshetskassan inte fattar något särskilt beslut, den praxis som gäller angående god-
tagbara skäl utifrån bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF).


