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2016
Kan sikre deg ved
sykdom, arbeidsløshet
og permittering

Inntektssikring ved sykefravær

Hvilke begrensninger har denne forsikringen?

Inntektssikring ved sykefravær kan gi deg en månedlig utbetaling
ved sykefravær i inntil 12 måneder hvis du oppfyller følgende kriterier:

Inntektssikring ved arbeidsløshet forutsetter at

• Du er 100 % sykmeldt
• Du har mottatt sykepenger fra NAV i minst 30 dager sammen
hengende
• Du har eller kjøper YS Dødsfallsforsikring eller Uføreforsikring Pluss
Du kan få erstatning for flere sykefraværsperioder, men maksimalt
for 36 måneder totalt, men begrenset slik at sykepenger fra NAV
sammen med utbetalinger fra forsikring til sammen ikke kan over
stige 90 % av dagens inntekt. Det gis ingen utbetaling de første
30 dagene du er sykmeldt eller hvis forsikringen ble satt i kraft
mindre enn 30 dager før første sykedag.

Inntektssikring ved arbeidsløshet/permittering
Inntektssikring ved arbeidsløshet/permittering kan gi deg en
månedlig utbetaling ved arbeidsløshet/permittering i inntil
12 måneder hvis du oppfyller følgende kriterier:
• Du er 100 % arbeidsledig
• Du er registrert som reell arbeidssøker
• Du har mottatt dagpenger fra NAV i minst 30 dager
sammenhengende
• Du er fast ansatt i minst 80 % stilling
• Du har eller kjøper YS Dødsfallsforsikring eller Uføreforsikring Pluss
Det gis ingen utbetaling de første 30 dagene man er arbeidsløs, eller
hvis forsikringen ble satt i kraft mindre enn 180 dager før
arbeidsgiver ga varsel om oppsigelse/permittering.

Hvem kan forsikre seg?
Forsikrede må være YS-medlem i alderen 23-54 år. Tilbudet
gjelder ikke for ektefelle, registrert partner eller samboer. Forsikrede
er medlem av norsk folketrygd og har rett til dagpenger fra NAV.
Forsikrede har fast bosted i Norge og har hatt det sammenhengende
siste 6 måneder. Forsikrede er arbeidstaker med minst 30 timers
arbeidsuke (og har vært det sammenhengende siste 6 måneder).

Hva dekker forsikringen?
Tilskudd til utbetalinger fra NAV i en overgangsperiode ved arbeidsfravær som følge av sykdom eller arbeidsløshet. Du kan velge fra
kr. 4 000 opp til 0,15 G, som per 1.1.2016 er 13 510 kroner per måned.

Hvilke valgmuligheter har jeg?
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Du kan kjøpe Inntektssikring ved sykdom, Inntektssikring ved
arbeidsløshet eller en kombinasjon av dekningene.

• forsikrede ikke er kjent med forestående oppsigelser/
permitteringer (egen eller kollektivt i virksomheten)
• forsikrede ikke har vært arbeidsløs/permittert i løpet av de siste
6 måneder før tegning
Det er en kvalifikasjonsperiode på 180 dager etter tegning for å
kreve erstatning, og forsikrede må ha vært 100% arbeidsledig,
registrert som reell arbeidssøker og mottatt dagpenger fra NAV i
minst 30 dager. Det er ingen erstatning de første 30 dager etter
oppsigelse/permittering.
Forsikringen gir utbetaling i inntil 12 måneder.

Når kan man ikke kjøpe forsikringen?
Man kan ikke kjøpe Inntektssikring ved arbeidsløshet dersom man er
kjent med forestående arbeidsledighet/permittering. Et medlem
som selv har fått oppsigelse/permittering, signal fra arbeidsgiver/
leder om at han/hun står i fare for å bli oppsagt/permittert, kan
naturlig nok ikke tegne forsikringen.
Dersom arbeidsgiver i allmøte, offisiell melding, ved interne skriv etc.
har varslet de ansatte om forestående oppsigelser/permitteringer i
den norske virksomheten, kan heller ikke medlem som står i fare for
å bli berørt tegne forsikringen.
Dersom kollegaer i virksomheten nylig har fått varsel om oppsigelse/
permittering som følge av forhold hos arbeidsgiver, kan ikke
medlemmet tegne forsikringen.

Priseksempler
Utbetaling per
måned i kroner

Pris per måned i kroner
Sykdom

Arbeidsledig/ permittert

4 000

218

77

7 000

360

130

10 000

502

184

For fullstendig informasjon ring 03100, eller
se gjensidige.no/YS eller forsikringsvilkårene

