
FÅ 80%  
av din lön 
vid arbets
löshet
Sveriges Farmaceuters  
inkomstförsäkring



80 % av lönen  
i 120 dagar
Sveriges Farmaceuters 
inkomstförsäkring ger dig, 
tillsammans med ersättning 
från a-kassan och eventuellt 
trygghetsavtal, 80 % av din 
tidigare lön upp till 80 000 kr. 
inkomstförsäkringen gäller i  
120 dagar, dvs cirka 6 månader.
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ökad rörlighet  
på arbetsmarknaden  

Med Sveriges Farmaceuters inkomstförsäk-
ring underlättas rörligheten mellan offentlig 
och privat sektor, eftersom alla blir garante-
rade 80 % av tidigare lön oavsett var man är 
anställd och vilka trygghetsavtal som finns. 
Det tjänar alla på. Ökad rörlighet leder till 
bättre löne- och karriärmöjligheter.

inkomstförsäkringen  
ingår i medlemskapet   

I och med att alla medlemmar omfattas av 
försäkringen blir den mycket billigare än 
vad en individuell försäkring skulle ha blivit. 
Vår inkomstförsäkring är därför också en 
av de mest prisvärda. För att få del av för-
säkringen ska du ha varit medlem i Sveriges 
Farmaceuter i minst 12 månader innan du 
blev arbetslös och ha förvärvsarbetat under 
denna tid. dessutom krävs att du är med 
i a-kassan aea. Försäkringen upphör att 
gälla vid utgången av det år du fyller 65 
år. Det finns några situationer när man inte 
omfattas av försäkringen. Detta gäller till 
exempel om man säger upp sig själv.   

Teckna tilläggsförsäkring 

Om du vill kan du teckna en frivillig tilläggs-
försäkring som ger dig ersättning i ytterli-
gare 180 ersättningsdagar. 

vill du veta mer, gå in på:  
www.inkomstforsakring.com/ 
sverigesfarmaceuter.
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Uppgifterna baseras på gällande regler och belopp årsskiftet 2013/14.

Klarar du dig på 
14 960 Kr Före SKaTT?
Det är vad du får ut från A-kassan om du 
skulle bli arbetslös. Som medlem i Sveriges 
Farmaceuter omfattas du av vår inkomstför-
säkring som ger dig 80 % av din tidigare lön 
vid arbetslöshet. 

Vid en månadslön på 35 000 kr får du bara 
14 960 kr vid en eventuell arbetslöshet.  
Med Sveriges Farmaceuters inkomstförsäk-
ring behåller du 28 000 kr före skatt.

Din lön idag Endast  Med Inkomst- 
  A-kassa            försäkring

25 000 kr 14 960 kr 20 000 kr

30 000 kr 14 960 kr 24 000 kr

40 000 kr 14 960 kr 32 000 kr

50 000 kr 14 960 kr 40 000 kr

Så här mycket får du före skatt om 
du blir arbetslös utan respektive med 
inkomstförsäkring:
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Månadslön
35 000 kr

Endast 
a-kassa

14 960 kr

A-kassa + 
inkomst-

försäkring
28 000 krUppgifterna baseras på gällande regler och belopp årsskiftet 2013/14.

Klarar du dig på 
14 960 Kr Före SKaTT?
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Bakom Sveriges Farmaceuters 
inkomstförsäkring står Saco SalusAnsvar 
Försäkrings AB. Företaget ägs 
gemensamt av Saco och ett antal Saco-
förbund. Företaget är inte vinstdrivande 
(vinstutdelande).  
All administration och skadereglering 
hanteras av SalusAnsvar Försäkrings AB.

Vill du veta mer om Sveriges Farmaceuters 
inkomstförsäkring gå in på vår hemsida 
www.sverigesfarmaceuter.se eller hör av dig 
till kundservice.

Sveriges Farmaceuters  
inkomstförsäkring

Öppettider 08.00 – 16.00 
Telefon 0770 78 20 50  
kundservice@inkomstforsakring.com

Sveriges Farmaceuter

Telefon 08 507 999 00 
post@sverigesfarmaceuter.se





löneSamTaleTS 
Sju STeg

Vi är ett förbund för farmaceuterna 
– hela Sveriges läkemedelsexperter. 
Vi tar plats, ställer krav och skapar 
förändring.

Medlemsrådgivning:  
medlem@sverigesfarmaceuter.se 
08-507 999 00

Uppgifter om förbundets 
akademiker föreningar hittar du  
på www.sverigesfarmaceuter.se

SverigeS FarmaCeuTer · Box 3215 · 103 64 Stockholm
Telefon 08-507 999 00 · Telefax: 08-507 999 99
www.sverigesfarmaceuter.se
post@sverigesfarmaceuter.se


