Intäktsförsäkring
Skattebetalarnas Intäktsförsäkring är en trygghet för ditt företag om du eller någon annan nyckelperson skulle bli
sjuk eller råka ut för ett olycksfall. Den är framtagen utifrån ditt behov som företagare för att du på ett enkelt sätt
ska kunna försäkra dig för intäktsbortfall i företaget till följd av sjukdom. Med vår skräddarsydda Intäktsförsäkring
får du en ekonomisk trygghet som gör att du kan fokusera på att bli frisk.
Enkelhet
Skattebetalarnas Intäktsförsäkring är enkel att teckna och kräver inte omfattande ekonomiska underlag, vare sig
när man tecknar den eller anmäler en skada. Till skillnad mot vanlig sjuk- och olycksfallsförsäkring är det ditt företag som får ersättningen och du kan själv välja vad ersättningen ska användas till. Försäkringen kan tecknas för
ägare, delägare och andra nyckelpersoner i företag som är medlemmar hos Skattebetalarna och betalar
serviceavgiften.
Intäktsförsäkring med fokus på din trygghet
• Välj mellan 15 000 kr eller 20 000 kr i ersättning per
månad.
• Ersättningen går direkt till företaget. Företaget
beslutar om hur den används.
• Ersättning lämnas för sjukdom och olycksfall i upp
till 6 månader eller 12 månader, beroende på ditt
val.
• Ersättning från första dagen när du har sjukfrånvaro i minst trettio dagar.
• Premien är avdragsgill i din rörelse.
• Med undantag för t ex utbrändhet och stress.

Vem kan teckna?
Företaget kan teckna försäkring för ägare och nyckelpersoner verksamma i företaget och som är medlem i
Skattebetalarna. För att få teckna Intäktsförsäkringen
ska man:
• Vara folkbokförd i Sverige.
• Vara mellan 18 – 64 år, men försäkringen gäller till
du fyller 70 år och hela den försäkringsperioden ut
• arbeta minst 22 timmar i veckan under minst 6
sammanhängande månader innan försäkringen
tecknas.
• Vara fullt arbetsför.
• Vara inskriven i svensk försäkringskassa.

Fullt arbetsför
För att kunna teckna försäkringen är det en förutsättning att du är fullt arbetsför vid inträdet. Fullt arbetsför är
den som kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbär eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning, inte
har varit sjukskriven mer än en månad i följd de senaste 12 månaderna.
Premie
Premien bestäms utifrån vilken ersättningsnivå och ersättningsperiod du väljer.
6 månader

12 månader

Ersättningsnivå 15 000 kr

321 kr/mån

376 kr/mån

Ersättningsnivå 20 000 kr

428 kr/mån

501 kr/mån

Kontakta oss
För frågor och fullständiga villkor gällande Skattebetalarnas Intäktsförsäkring kan du kontakta Skattebetalarnas
försäkringsservice på tel: 08-520 056 79 mail: skattebetalarna@fuab.com. Du kan även gå in på Skattebetalarnas
hemsida: www.skattebetalarna.se. Förbehåll för tryckfel.
Försäkringsförmedlare
Försäkringen hanteras av Försäkringsutveckling
Sverige AB, Box 38044, 100 64 Stockholm.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Protector Försäkring Sverige,
Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.

