IF Metalls
inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring
• 1 juli 2019 lanserar IF Metall och Folksam en Inkomstförsäkring till medlemmar i IF Metall.
• Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan och ingår i medlemskapet.
Du behöver vara medlem i IF Metall samt IF Metalls a-kassa för att omfattas.
• Inkomstförsäkringen ersätter ofrivillig arbetslöshet, med ofrivillig arbetslöshet menas att
du inte har sagt upp dig utan godtagbara skäl eller skilts från arbetet på grund otillbörligt
uppförande.
• För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i IF Metall och IF
Metalls a-kassa i minst 12 månader.

• Ovanstående kvalifikationstid gäller inte för dig som varit medlem i IF Metall innan 201907-01
• Genom inkomstförsäkringen får medlemmen ett skydd upp till 80 procent av en
ersättningsbar inkomst upp till en inkomst på 50 000 kr per månad.
• Inkomstförsäkringen kan ge dig ersättning i maximalt 100 dagar.

Samtalsstöd
- Unikt för IF Metalls inkomstförsäkring
• Samtalsstöd hos Falck Healthcare för alla försäkrade och för deras
sambo/make/maka/partner.
• Detta stöd innebär 4 samtal

• Samtal 1 är ett vägledande samtal med en socionom/beteendevetare
• Resterande 3 samtal med kan vara med psykolog eller familjerådgivare
beroende på vad medlemmen behöver stöd med.
• Samtalet kan genomföras i telefon, på Skype eller fysiskt beroende på
professionen hos mottagaren.

Vem kan få ersättning från
inkomstförsäkringen?
• Medlem som tjänar mellan 25 025 kronor, (a-kassans tak) och 50 000
kronor per månad kan få ersättning från inkomstförsäkringen från
arbetslöshetsdag 1 till och med dag 100. Medlem som tjänar mellan 20
900 kr och 25 025 kr per månad kan få ersättning från
inkomstförsäkringen från arbetslöshetens dag 101 till och med dag 200.
Ersättningen som utbetalas från inkomstförsäkringen är skattefri.

Hur fungerar det?
• Vid arbetslöshet behöver medlemmen endast kontakta Folksam en gång. Medlemmen
kan göra en anmälan till Folksam på telefon 08-700 40 25. Det går också bra för
medlemmen att själv hämta en skadeanmälningsblankett med instruktioner på hur du går
till väga på www.folksam.se/ifmetall eller på IF Metalls hemsida.
• När Folksam mottagit en komplett ansökan med bland annat information om framräknad
dagpenning från a-kassan så räknar Folksam fram vilken ersättning som lämnas från
inkomstförsäkringen.
• Ersättningen kommer därefter att utbetalas till medlemmen i samband med att a-kassan
betalar sin ersättning
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Så här fungerar a-kassan
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Frivilligt tillägg till inkomstförsäkringen
• Frivilligt tillägg kan tecknas av medlemmen och betalas av medlemmen.
• Medlemmar som tjänar över 50 000 kr per månad kan välja att teckna ett frivilligt tillägg
för att höja taket upp till max 80 000 kr per månad.
• Medlemmar som tjänar mellan 25 025 kr - 80 000 kr per månad kan välja att teckna ett
frivilligt tillägg på ytterligare 100 dagar så de har skydd även från arbetslöshetens dag 101
- 200.
• Medlemmar som tjänar mellan 23 887 kr - 25 025 kr per månad kan teckna ett frivilligt
tillägg så de har skydd från arbetslöshetens dag 201 - 300.
• Max antal dagar att försäkra genom frivilligt tillägg är 100.

• För att ersättning ska kunna utbetalas från tilläggsförsäkringen behöver du ha haft den i
12 månader.
• Ovanstående kvalifikationstid gäller inte för dig som tecknar tillägget före 1 okt 2019.
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Lön

Dag 1-100

80 000 kr
50 000 kr

Tilläggsförsäkring

Inkomst
försäkring

25 025 kr
a-kassa

Dag 101-200

Dag 201-300

Tilläggsförsäkring

Inkomstförsäkring

Tilläggsförsäkring

a-kassa

a-kassa

Premier på frivilliga tillägg

Premier på frivilliga tillägg

Premier på frivilliga tillägg

