Visions frivilliga tilläggsförsäkring
Som medlem i Vision samt i en a-kassa omfattas du av Visions
obligatoriska inkomstförsäkring (basförsäkring) med en
maximal ersättningsperiod på 160 ersättningsdagar. Genom
att teckna Visions frivilliga inkomstförsäkring (tilläggsförsäkring) har du möjlighet att förlänga ersättningsperioden
med ytterligare 100 dagar. Kvalificeringstiden är 12 månader.
INKOMSTFÖRSÄKRING TILLÄGG
Tillägget är uppdelat i inkomstintervall med olika premier.
Ansök om det intervall som gäller för din inkomst. Du kan få
ersättning för högst den normalinkomst som a-kassan fastställer när du blir arbetslös och för högst det intervall du har
försäkrat. Om du får ändrad inkomst och vill byta inkomstintervall ska du ansöka om det så fort som möjligt. Kommer
din ansökan in till Bliwa inom 3 månader från att du fick kännedom om inkomstförändringen, alternativt från tidpunkten
då den nya inkomsten började gälla, får du tillgodoräkna dig
den kvalificeringstid du har i tilläggsförsäkringen. Anmäler
du höjningen senare är kvalificeringstiden för det nya inkomstintervallet 12 månader.

För att kunna få ersättning vid arbetslöshet krävs att du då
har en månadsinkomst som överstiger a-kassans ersättningstak. Från dag 201 i din ersättningsperiod får din sammanlagda ersättning, från a-kassan och annan ersättning, enligt lag
inte överstiga 70 procent av din inkomst.
Premien betalar du månadsvis via autogiro. Autogiromedgivande lämnar du enklast på bliwa.se/minasidor. Vill du hellre
betala med inbetalningskort aviseras du 3 gånger per år.
Skicka din ansökan via post. Du kan även ansöka om tillägget
på www.bliwa.se/minasidor.
INFORMATION OM 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.

Du får inte ha fyllt 65 år, vara uppsagd eller göra anspråk på
arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd vid ansökan om
tillägget. Ytterligare en förutsättning för att kunna anslutas
till den frivilliga tilläggsförsäkringen är att du har din stadigvarande vistelseort i Sverige. Om alla villkor är uppfyllda träder tillägget i kraft den dag ansökan kom in till Bliwa.

Ansökan om inkomstförsäkring tillägg
Inkomstintervall (kryssa för din nivå)

Månadspremie

25 001 kr - 30 000 kr

32 kr

30 001 kr - 35 000 kr

53 kr

35 001 kr - 55 000 kr

77 kr

55 001 kr - 100 000 kr

175 kr

Jag bekräftar att jag tagit del av Bliwas förköpsinformation för Visions inkomstförsäkring och att jag vid a
 nsökan om
tilläggsförsäkringen inte är uppsagd eller gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.
Personnummer:________________________________________

Telefon dagtid:__________________________________________

Ort:____________________________________________________

Datum:__________________________________________________

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