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En inkomstförsäkring är en ekonomisk garanti utöver a-kassa, om du mot 
förmodan skulle förlora sitt arbete. Den ser till att du kan fortsätta ha en god 
inkomst under tiden du hittar ett nytt jobb. 

I den här guiden förklarar vi vilka olika möjligheter du har att trygga din in-
komst som medlem i Säljarnas.

För att få tillgång till Säljarnas inkomstförsäkringar krävs två saker. För det 
första att du är medlem i Säljarnas och för det andra att du är medlem i 
någon a-kassa och har beviljats inkomstrelaterad ersättning från denna.

Den ersättning du får från a-kassan är 80% av din månadsinkomst före
skatt upp till 25 025 kronor. 

 

Ersättning till medlemmar

Säljarnas Inkomstförsäkringar

Oavsett om du tidigare tjänat mer, så får du 
maximalt ut 80% av 25 025 kr i ersättning 
från a-kassan per månad.

De flesta av Säljarnas medlemmar tjänar 
dock mer än den summa som a-kassans 
ersättning baseras på. 

Därför får du som medlem i Säljarnas en 
inkomstförsäkring som innebär att du får 
80% av hela din inkomst före skatt upp till 
50 000 kr/mån. Denna inkomstförsäkring 
gäller i 60 ersättningsdagar. 

Utöver denna kostnadsfria medlemsförmån 
kan du teckna någon av Säljarnas tilläggs-
försäkringar om du vill att inkomstförsäk-
ringen ska gälla för en längre tid eller för en 
högre inkomst.

Säljarnas Inkomstförsäkring - BAS



Säljarnas Tilläggsförsäkring - TID

Säljarnas Tilläggsförsäkring - TID innebär att du förlänger ersättnings-
perioden för BAS-försäkringen ytterligare 60 dagar. Försäkringen är
frivillig och avgiften är 110 kr/mån.

Som ny medlem i Säljarnas får du Tilläggsförsäkring – TID kostnadsfritt 
under de första tre månaderna. 

Därefter kan du välja om du vill fortsätta med den eller om du är nöjd med 
bara BAS-försäkringen, som redan ingår i medlemskapet. 

Vill du fortsätta, betalar du bara den avi som kommer varje månad. Om 
inte, struntar du bara i avin så avslutas tilläggsförsäkringen automatiskt. 

Säljarnas Inkomstförsäkringar

Inkomstförsäkringarna i korthet

BAS   Garanterar 80% av upp till 50 000 kr/mån i 60 dagar
   Ingår kostnadsfritt i ditt medlemskap i Säljarnas
  

TID   Garanterar ersättning på 80% upp till 50 000 kr/mån i 
   ytterligare 60 dagar.
   Kostnadsfritt i 3 månader för nya medlemmar i Säljarnas, 
   därefter frivilligt för 110 kr/mån.
  

INKOMST  Garanterar ersättning på 80% upp till 80 000 kr/mån i 60 dagar
   Frivilligt för 82 kr/mån.

Säljarnas Tilläggsförsäkring - INKOMST

Med Säljarnas Tilläggsförsäkring – INKOMST kan du försäkra en lön upp 
till 80 000 kronor per månad. 
Tillägget är frivilligt och kostar 82 kronor per månad .

.


