Ansökan om Säljarnas frivilliga tilläggsförsäkringar
Du som omfattas av Säljarnas obligatoriska inkomstförsäkring (basförsäkring) och som inte har fyllt 64 år kan teckna
Säljarnas frivilliga inkomstförsäkringar (tilläggsförsäkring
– inkomst och tilläggsförsäkring – tid). Du får inte vara uppsagd eller arbetslös vid ansökan om tilläggsförsäkringarna.
Ytterligare en förutsättning för att kunna anslutas till de
frivilliga tilläggsförsäkringarna är att du är stadigvarande
bosatt i Sverige. Om ovanstående villkor är uppfyllda börjar
försäkringarna gälla den dag ansökan kommer in till Bliwa.
För att kunna få ersättning vid arbetslöshet krävs att du då
har en månadsinkomst som överstiger a-kassans ersättningstak.
TILLÄGGSFÖRSÄKRING - INKOMST
Om din månadsinkomst är högre än 50 000 kronor kan du
teckna den frivilliga tilläggsförsäkringen – inkomst. Til�läggsförsäkringen försäkrar månadsinkomster upp till 80 000
kronor. Om ansökan om tilläggsförsäkring kommer till Bliwa
inom 3 månader från det att din månadsinkomst översteg
50 000 kronor eller från det att du fick kännedom om inkomstförändringen, får du tillgodoräkna dig kvalificeringstiden i
basförsäkringen. Anmäler du höjningen senare är kvalificeringstiden för tilläggsförsäkring – inkomst 12 månader. Se
vidare i förköpsinformationen samt försäkringsvillkoren för
övriga krav för rätt till ersättning.
TILLÄGGSFÖRSÄKRING – TID
Tilläggsförsäkring - tid förlänger ersättningsperioden i basförsäkringen med ytterligare 60 dagar. Kvalificeringstiden
för tilläggsförsäkring – tid är 12 månader från tidpunkten för
tecknandet. Det innebär att du måste vara medlem i Säljarnas

och ha omfattats av bas- och tilläggsförsäkringen under minst
12 månader omedelbart före arbetslöshetens inträde för att
ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen. Se vidare i förköpsinformationen samt försäkringsvillkoren för övriga krav
för rätt till ersättning.
MÅNADSKOSTNAD
Månadskostnaden för tilläggsförsäkring – tid är 135 kronor.
Månadskostnaden för tilläggsförsäkring – inkomst är 115
kronor.
Försäkringarna ska betalas månadsvis via autogiro eller med
inbetalningskort 3 gånger per år. Du kan lämna autogiromedgivande på bliwa.se/minasidor.
Skicka din ansökan via post. Du kan även ansöka om tilläggsförsäkringarna på vår webbplats: bliwa.se/saljarnas.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Bliwa värnar om din personliga integritet. All behandling av
personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning, branschgemensamma rekommendationer och Bliwas interna regler.
På www.bliwa.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur
Bliwa behandlar dina personuppgifter. Där kan du även läsa
om vilka rättigheter du har gentemot oss. Om du hellre vill ha
informationen hemskickad till dig ber vi dig kontakta Bliwa.
DITT FÖRSÄKRINGSBESKED
Bliwa publicerar ditt försäkringsbesked på bliwa.se/minasidor. För att få en notis när ny information har publicerats
måste du registrera din e-postadress på Mina Sidor. Om du
fortsättningsvis vill få försäkringsbesked via post behöver du
anmäla det på Mina Sidor.

Ansökan
Ja tack!

Försäkring

Inkomstintervall / Ersättningsdagar

Månadskostnad

Tilläggsförsäkring inkomst

50 001 – 80 000 kr/månad

115 kr

Tilläggsförsäkring - tid

61 - 120 dagar

135 kr

Jag bekräftar att jag tagit del av Bliwas förköpsinformation för Säljarnas inkomstförsäkring och att jag vid ansökan om til�läggsförsäkring inte är uppsagd eller arbetslös.
Personnummer:________________________________________

Telefon dagtid:__________________________________________

Ort:____________________________________________________

Datum:__________________________________________________

Underskrift:____________________________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande:____________________________________________________________________________________________________
Bliwa Skadeförsäkring kommer att skicka dig en bekräftelse på vilket försäkringsskydd som har registrerats för dig.

Bliwa Skadeförsäkring AB • Box 13076, 103 02 Stockholm • Telefon: 08-696 22 60
E-post: inkomstforsakring@bliwa.se • www.bliwa.se/saljarnas

