
   Allmänt om försäkringen

Tanken med försäkringen är att det ska vara möjligt att 
leva på sin inkomst även vid arbetslöshet. Enbart ersätt-
ning från arbetslöshetsförsäkringen innebär att de av 
Journalistförbundets medlemmar som har en månads-
inkomst över a-kassans ersättningstak inte får ett till-
räckligt skydd vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen 
minskar gapet mellan den faktiska lönen och a-kassans 
ersättning.

Försäkringen består av följande delar:

   En obligatorisk basförsäkring, som försäkrar 
månadsinkomsterupptill60 000kronorisomlängst
120 ersättningsdagar.Basförsäkringeningårsomen
del i medlemskapet i Journalistförbundet och det är 
Journalistförbundet som betalar premien för försäk-
ringen. Läs mer under A.

 En frivillig tilläggsförsäkring, som förlänger inkomst-
försäkringens ersättningsperiod med upp till 120 dagar. 
Med tilläggsförsäkringen, tillsammans med basförsäk-
ringen, kan du därmed få ersättning vid arbetslöshet i 
totalt upp till 240 ersättningsdagar. Du som är medlem i 
Journalistförbundet, inte fyllt 66 år (till och med måna-
den före den månad då du fyller 66 år) och som omfattas 
av basförsäkringen har rätt att anslutas till tilläggsför-
säkringen. Du betalar själv premien för tilläggsförsäk-
ringen.LäsmerunderB.

BliwaSkadeförsäkringAB(Bliwa)ärförsäkringsgivare,
se fullständiga kontaktuppgifter nedan. För försäkring-
arna gäller det gruppavtal som Journalistförbundet och 
Bliwaingått,ansökningshandlingar,dennaförköpsin-
formation, fullständiga försäkringsvillkor samt det för-
säkringsbesked som utfärdas när försäkringen tecknats 
och därefter om och när försäkringen förändras på något 
väsentligt sätt.

A. Basförsäkring

Basförsäkringeninnebärattdinmånadsinkomstupptill
60 000kronorärförsäkradisomlängst120 dagar.

Om du uppfyller alla nedanstående villkor ansluts du till 
basförsäkringen: 

1.  Du har inte fyllt 66 år (till och med månaden före den 
månad då du fyller 66 år Detta gäller dock inte den som 
under 2022 uppnått den tidigare lägre slutåldern 65 år.)

2.DuäraktivmedlemiSvenskaJournalistförbundet,
betalar full medlemsavgift och inte samtidigt medlem 
iannatfackförbundmedvilketSvenskaJournalistför-
bundet har avtalat om dubbelanslutning. (Dock omfat-
tas medlemmar som samtidigt är medlemmar i Fack-
förbundetScen&Filmavförsäkringen,ienlighetmed
särskild överenskommelse mellan förbunden.) 

3.  Du är medlem i en av Inspektionen för arbetslöshets-
försäkringen(IAF)godkändochregistreradarbetslös-
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hetskassa (nedan a-kassa). 

4.  Du är inte uppsagd eller gör anspråk på arbetslös-
hetsersättning eller aktivitetsstöd vid tidpunkten för 
anslutningen till försäkringen.

Det är Journalistförbundet som kontrollerar de så kallade 
anslutningsvillkoren och som ansluter dig till basför-
säkringen. Det är också Journalistförbundet som betalar 
premien för försäkringen. 

Försäkringen gäller som längst till och med månaden 
före den månad du fyller 66 år.

B. Frivillig tilläggsförsäkring 

Omduomfattasavbasförsäkringen,seovanunderA,och
inte fyllt 66 år (till och med månaden före den månad då 
du fyller 66 år) kan du välja att omfattas av den frivilliga 
tilläggsförsäkringen – tid. Ytterligare en förutsättning för 
att kunna anslutas till den frivilliga tilläggsförsäkringen 
ärattduärstadigvarandebosattiSverige.Genomtill-
läggsförsäkringen kan du förlänga inkomstförsäkring-
ens ersättningsperiod med 120 dagar. Den längsta tid 
som kan försäkras är därmed totalt 240 dagar (120 dagar 
från basförsäkringen och 120 dagar från tilläggsförsäk-
ringen).

Anslutningtilltilläggsförsäkringenskergenomsåkallad
reservationsanslutning. Du som blir ny medlem och som 
vid tidpunkten för inträdet i Journalistförbundet ansluts 
till basförsäkringen, är medlem i a-kassan och ej fyllt 64 
årochärstadigvarandebosattinSverigeanslutsäventill
den frivilliga tilläggsförsäkringen genom reservations-
anslutning.Underreservationstiden,somär3 månader,
omfattas du av försäkringen utan att betala premie för 
denna.Särskildinformationskickasuttilldigisamband
med reservationsanslutningen. Om du inte har avböjt 
försäkringen börjar den gälla mot premie efter de första 3 
månaderna.

Om du valt att avböja tilläggsförsäkringen under reser-
vationstiden, eller om du vid senare tidpunkt går med 
i a-kassan, kan du ansöka om försäkringen igen vid ett 
senaretillfälle.Bliwabeviljarensådanansökanunder
förutsättning att du omfattas av basförsäkringen, inte 
fyllt 66 år (till och med månaden före den månad då du 
fyller 66 år) och att du inte är uppsagd eller gör anspråk 
på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd samt är 
stadigvarandebosattiSverigevidtidpunktenföransö-
kan. 

Om du blir arbetslös och har rätt till ersättning från bas-
försäkringen påbörjas utbetalningen från tilläggsförsäk-
ringendirektefterattbasförsäkringens120 ersättnings-
dagar har betalats ut. Detta gäller under förutsättning 
att villkoren för rätt till ersättning är uppfyllda. För att 
ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen måste du 
även uppfylla kravet på kvalificeringstid i tilläggsförsäk-
ringen. Kvalificeringstiden är 12 månader, vilket innebär 
att du måste ha omfattats av både tilläggsförsäkringen 
och basförsäkringen samt ha varit medlem i Journalist-
förbundet och i a-kassan under de senaste 12 månaderna 
före arbetslöshetens inträde för att ha rätt till ersätt-
ning. Under dessa 12 månader får du inte heller ha gjort 
anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd 
för att ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen. 

Tilläggsförsäkringen gäller som längst till och med 
månaden före den då du fyller 66 år.

Vad kostar tilläggsförsäkringen?
Det är du själv som ska betala premien för tilläggsförsäk-
ringen. Premien är 36 kr per månad.

C. Gemensamma bestämmelser

Ersättningens storlek
Om du endast omfattas av basförsäkringen kan du 
få försäkringsersättning för högst 120 dagar med 22 
ersättningsdagar per månad. Om du även omfattas av 
tilläggsförsäkring – tid kan ersättning betalas ut under 
ytterligare120dagar.A-kassanharenkarenstidinnan
arbetslöshetsersättningen betalas ut. Under karenstiden 
har du ingen rätt till ersättning från inkomstförsäk-
ringen. Med inkomstförsäkringen motsvarar din totala 
ersättning, inklusive ersättning från a-kassan och övriga 
ersättningar (exempelvis från Trygghetsrådet), cirka 
80 procent av din normalinkomst, som den fastställts 
av a-kassan, efter skatt under de 200 första dagarna i 
a-kassans arbetslöshetsperiod. Om du har ersättningsda-
gar kvar i inkomstförsäkringen efter dag 200 i a-kassans 
arbetslöshetsperiod blir den totala ersättningen cirka 70 
procent av din normal inkomst efter skatt. 

Om du har förbrukat alla ersättningsdagar i a-kassans 
ersättningsperiod och beviljas en ny ersättningsperiod 
hos a-kassan kan a-kassan besluta att ersättningen ska 
baseras på 65 procent av din tidigare normalinkomst 
om det är mer förmånligt för dig än 80 procent av den 
normalinkomst som a-kassan fastställer för dig vid bevil-
jandetavdennyaersättningsperioden.Bliwaföljera-kas-
sans nya beslut vad gäller normalinkomstens storlek och 
beräknar ersättningen utifrån samma procentsats som 
a-kassan.

Den försäkrade inkomsten grundas på den normalin-
komst som a-kassan fastställer vid arbetslöshetens inträ-
de, i samband med att rätten till inkomstrelaterad arbets-
löshetsersättning först inträtt eller vid a-kassans eventu-
ella omräkning av normalinkomsten med anledning av 
uppehåll i a-kassans ersättning i 25 veckor eller mer. Du 
kan aldrig få ersättning baserad på en högre inkomst än 
normalinkomsten. Ersättningen kan heller aldrig base-
ras på en högre inkomst än den försäkrade inkomsten. 
Sevidareidefullständigaförsäkringsvillkoren.När
a-kassan fastställer normalinkomstens storlek görs det 
normalt utifrån de senaste 12 månaderna. Vid ändrad lön 
kan det då dröja upp till 12 månader innan normalinkom-
stens storlek är samma som den faktiska lönen.

Påbliwa.se/sjffinnsenräknesnurra.Meddenkandu
enkelt göra en preliminär beräkning av den samman-
lagda ersättning du kan få från a-kassan och Journalist-
förbundets inkomstförsäkring. Då ersättningen från 
försäkringen är skattefri och den fastställda normalin-
komstenärettbruttobeloppgörBliwavidberäkningen
av ersättningen, som görs vid arbetslöshetens inträde, 
ett schablonavdrag som motsvarar ordinarie statlig och 
kommunalskattenligtskattetabell 30kolumn 5.Ide
fullständiga försäkringsvillkoren framgår närmare hur 
Bliwaberäknarersättningenfråninkomstförsäkringen.

Förutsättningar för ersättning vid arbetslöshet 
Du har rätt till ersättning från inkomstförsäkringen vid 
arbetslöshet om samtliga följande villkor är uppfyllda: 

1.Antingenbetalara-kassanutinkomstrelateradarbets-
löshetsersättning till dig, eller så betalar Försäkrings-



kassan ut aktivitetsstöd på samma nivå som du skulle 
havaritberättigadtillfråna-kassan.Aktivitetsstödet
ska utbetalas till följd av ditt deltagande i ett arbets-
marknadspolitiskt program på grund av arbetslöshet.

2.Arbetslöshetenärofrivillig,detvillsägaduharinte
orsakat din arbetslöshet utan giltigt skäl enligt a-kas-
sans bedömning. Om a-kassan beslutar om så kallade 
avstängda dagar betalas ingen försäkringsersättning 
utfrånBliwafördenefterföljandeersättningsperioden
från a-kassan.

3.  Du har en av a-kassan fastställd normalinkomst som 
överstiger ersättningstaket enligt lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring. 

4.  Du uppfyller kravet på kvalificeringstid, vilket bland 
annat innebär att du har varit medlem i Journalistför-
bundet och i a-kassan samt omfattats av respektive 
försäkring under en sammanhängande period på 12 
månader direkt före arbetslöshetens inträde. Med 
arbetslöshetens inträde avses den dag då du ställer dig 
till arbetsmarknadens förfogande genom att anmäla 
digtillArbetsförmedlingensomarbetssökandeeller,
i förekommande fall, den dag du påbörjar ett arbets-
marknadspolitiskt program på grund av arbetslöshet 
som ger rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan, 
se vidare i försäkringsvillkoren. Du ska även sakna 
förvärvsinkomst och anställning på den delen ersätt-
ning söks för. För tid som avgångsvederlag betalas för 
kan du inte få ersättning från inkomstförsäkringen.  Du 
måste vara medlem i Journalistförbundet och omfattas 
av respektive försäkring under hela tiden utbetalning 
sker från försäkringen. För att uppfylla kravet på kvali-
ficeringstid i basförsäkringen kan det under vissa för-
utsättningar vara möjligt att tillgodoräkna dig tid som 
du har varit studerandemedlem i Journalistförbundet. 
Läs mer i försäkringsvillkoren. 

5.  För att ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen 
gäller även att du inte får ha gjort anspråk på arbets-
löshetsersättning eller aktivitetsstöd under de senaste 
12 månadernaomedelbartförearbetslöshetensinträde.

6.  Om det är sannolikt att du uppfyller villkoren för att få 
ersättning från en kollektivavtalad trygghetslösning 
(motsvarandeavgångsersättning),måstedu,påBliwas
begäran, kunna visa att du sökt sådan ersättning för att 
harätttillersättningfråninkomstförsäkringeniBliwa.

7.  Du har gjort en skriftlig ansökan om ersättning från 
försäkringen. Din ansökan ska du göra så snart som 
möjligt efter att du har blivit arbetslös. 

Observera att det är a-kassan som bedömer om villkoren i 
punkterna1–3äruppfyllda.DetinnebärattBliwaintegör
någon egen bedömning av om du orsakat din arbetslöshet 
elleravnormalinkomstensstorlek.IställetföljerBliwa
helt a-kassans bedömning i dessa frågor. 

Du som vid arbetslöshet fått ersättning för hela ersätt-
ningstiden och därefter åter blir arbetslös, måste på nytt 
uppfylla punkterna 1–5 enligt ovan. Dock gäller vid sådan 
återkvalificering att du inte någon gång under de senaste 
6 månadernaförearbetslöshetensinträdefårhagjort
anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.

Har du omfattats av inkomstförsäkring tidigare?
Tidigare inkomstförsäkring via annat förbund
Om du tidigare har omfattats av en likvärdig inkomst-
försäkring via någon annat fackförbund än Journalist-
förbundet kan du få tillgodoräkna dig kvalificeringstid 
från denna i Journalistförbundets inkomstförsäkring om 

du blir arbetslös. För att få tillgodoräkna dig kvalifice-
ringstid i inkomstförsäkringens basförsäkring från annat 
förbund krävs att den tidigare inkomstförsäkringen, 
medlemskapet i det andra förbundet och dess arbetslös-
hetskassa gällde under obruten tid fram till dess att med-
lemskapet i Journalistförbundet och basförsäkringen i 
Bliwabörjadegälla.Förattfåtillgodoräknadigkvalifi-
ceringstid från ett annat förbunds frivilliga tilläggsför-
säkring, måste du teckna Journalistförbundets tilläggs-
försäkring inom en månad från det att du blev medlem 
i Journalistförbundet och anslöts till basförsäkringen.  
Kvalificeringstid kan tillgodoräknas från en obligatorisk 
eller frivillig gruppförsäkring till Journalistförbundets 
obligatoriska basförsäkring och från en frivillig tilläggs-
försäkring till Journalistförbundets frivilliga tilläggsför-
säkring,somBliwabedömervaralikvärdig.

Om du varit arbetslös och fått ersättning från en inkomst-
försäkring som du omfattats av före du omfattades av 
Journalistförbundets inkomstförsäkring och på nytt blir 
arbetslösinom12 månaderfråndetatttidigarearbetslös-
het upphörde kan du ha rätt till ersättning från journalist-
förbundets inkomstförsäkring. Det krävs dock att de för-
utsättningar som anges i ovanstående stycke är uppfyllda 
och att du inte har fått ersättning för samtliga ersättnings-
dagar i den tidigare försäkringen.

När slutar försäkringen att gälla?
Försäkringen gäller som längst till och med månaden före 
den månad då du fyller 66 år. Försäkringen slutar också 
attgällaomgruppavtaletmellanBliwaochJournalistför-
bundet upphör, om du inte längre är medlem i Journalist-
förbundetelleromBliwaharsagtuppförsäkringenföratt
premien inte har betalats i rätt tid. Du kan när som helst 
välja att avstå från basförsäkringen och säga upp tilläggs-
försäkringen. Om basförsäkringen upphör, sägs tilläggs-
försäkringen upp från samma tidpunkt. Försäkringen 
innehåller inget efterskydd.

Samordning och återkrav
Ersättningen från Journalistförbundets inkomstförsäk-
ring samordnas med övriga ersättningar som du får till 
följd av din arbetslöshet (från a-kassan, annan försäkring) 
eller beviljad allmän pension så att den totala ersättning-
en inte överstiger följande nivåer: 

   80 procent (dag 1–200 i a-kassans ersättningsperiod)

   70 procent (från dag 201 i a-kassans ersättningsperiod) 

   65 procent (till exempel om a-kassan beviljat dig ytterli-
gare en ersättningsperiod, och det är mer förmånligt för 
dig.Seovanunder”Ersättningensstorlek”).

Bliwaföljeralltida-kassansbeslutomdeolikanivåerna.
IsamtligafallgörBliwaettschablonavdragpådenav
a-kassan fastställda normalinkomsten motsvarande ordi-
nariestatligochkommunalskattenligtskattetabell 30
kolumn 5.Samordningsregelnkaninnebäraattduinte
fårfullersättningfråninkomstförsäkringen.Bliwahar
dessutom rätt att återkräva utbetald ersättning som över-
stiger 80, 70 respektive 65 procent av din normalinkomst 
efter ovan beskrivet schablonavdrag.

D. Övriga bestämmelser

Om Bliwa
BliwaärettvinstutdelandeaktiebolagsomägsavBliwa
Livförsäkring,ömsesidigt.BliwaharsittsäteiStock-
holm.Bliwasförsäkringsverksamhetstårundertillsyn
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avFinansinspektionenmedpostadressBox7821,10397
Stockholm.Besöksadress:Brunnsgatan3,Stockholm.
E-postadress: finansinspektionen@fi.se. Telefonnum-
mer08-40898000.Webbadress:www.fi.se.Bliwasmark-
nadsföring står under tillsyn av Konsumentverket med 
postadressBox48,65102Karlstad.Besöksadress:Tage
Erlandergatan8A.E-postadress:konsumentverket@kon-
sumentverket.se. Telefonnummer 0771 -42 33 00. Webb-
adress:www.ko.se.InformationomBliwasekonomiska
ställningkanerhållasgenomBliwassenastfastställda
årsredovisning. Årsredovisningen finns tillgänglig på 
bliwa.seochkanocksåbeställasefterannankontaktmed
Bliwa.

Skatt på inkomstförsäkring
Försäkringsersättning från inkomstförsäkringen är 
skatte fri. 

Försäkringsvillkor
Detta är en kortfattad beskrivning av Journalistförbun-
dets inkomstförsäkring. De fullständiga försäkringsvill-
korenkanduskrivautfrånbliwa.se/sjfellerbeställafrån
Bliwa.

Tillämplig lag med mera 
För försäkringen gäller försäkringsrörelselagen 
(2010:2043), försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk 
lagiövrigt.Bliwatillhandahållerförsäkringsvillkoroch
all annan information på svenska. Tvist med anledning av 
dessavillkorelleravförsäkringeniövrigtskaskeiSve-
rige med tillämpning av svensk lag.

Försaäkringstid
Försäkringstiden är den tid som du omfattas av försäk-
ringen. Försäkringen gäller för högst 4 månader i taget. 
Vid nyteckning löper dock den första försäkringstiden till 
innevarande försäkringstids slut, det vill säga till och med 
antingen den 30 april, 31 augusti eller 31 december det år 
försäkringen tecknades. Försäkringstiden löper därefter 
med 4 månader i taget. I samband med att försäkringen 
förnyaskanBliwasägauppförsäkringenellerändraför-
säkringsvillkor och premien.

Ändring av försäkringsvillkoren
Bliwaharrättattändraförsäkringsvillkorenunder
löpande försäkringstid om ändringen behövs på grund 
av försäkringens art eller någon annan särskild omstän-
dighet, som ändrad lag, lagtillämpning eller myndighets 
föreskrift. En ändring som beror på ändrad lag, lagtil-
lämpning eller myndighets föreskrift, samt bagatellartade 
ändringarkanbörjagällaomedelbart.Andraändringar
börjargälla1 månadefterattBliwameddelatändringen.
Bliwaharocksårättattmeddelanyaförsäkringsvillkori
samband med att försäkringen förnyas.

Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäk-
ringsskyddmåsteväckatalanmotBliwainom10 årfrån
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsav-
talet berättigar till sådant skydd inträdde.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt 
anspråkettillBliwainomdentidsomangesiförstastyck-
et,ärfristenattväckatalanalltidminst6 månaderfrån
detattBliwaharmeddelatsittslutligaställningstagande
till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna punkt, 
går rätten till försäkringsskydd förlorad.

Behandling av personuppgifter
Bliwavärnaromdinpersonligaintegritet.Allbehandling
av personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning, 
branschgemensammarekommendationerochBliwas
internaregler.Påwww.bliwa.se/personuppgifterkandu
läsameromhurBliwabehandlardinapersonuppgifter.
Där kan du även läsa om vilka rättigheter du har gent-
emot oss. Om du hellre vill ha informationen hemskickad 
tilldigbervidigkontaktaBliwa.

Ångerrätt
Om du har tecknat en frivillig försäkring har du rätt att 
frånträdaförsäkringsavtalet(ångerrätt)inom30 dagar
från den dag då du fick försäkringshandlingarna och 
information om att försäkringsavtalet börjat gälla. Om du 
villutnyttjadinångerrättskadumeddeladettatillBliwa.
Du har också rätt att när som helst säga upp en frivillig 
försäkring. Du är alltid skyldig att betala premie för den 
tid försäkringen har gällt.

Om Bliwas försäkringsdistribution
BliwasförsäkringarkandistribuerasavBliwaelleren
annandistributörsomBliwaanlitatförattskötadistri-
butionen. Den som distribuerar försäkringen ska lämna 
informationomdistributionentillkunden.Nedanstående
informationgällerdärföridefallBliwaärdistributörav
försäkring. 
Namn på anställd som deltagit i distributionen
Distribution av försäkring till fysiska personer sker nor-
malt digitalt eller via blankett, det vill säga utan direkt 
biträde av en anställd. Distribution av försäkring till juri-
diska personer kan ske digitalt, via blankett eller genom 
kontaktmedenanställdpåBliwa.Namnetpåensådan
anställd framgår i förekommande fall av försäkringsavta-
let eller meddelas separat i samband med avtalets ingå-
ende.
Rådgivning
Bliwatillhandahållerinterådgivningtillenskildaindivi-
der avseende försäkring.
Information om ersättning
ErsättningutgårintetillBliwasanställdatillföljdavdist-
ribution av enskilda försäkringsavtal.

Om vi inte är överens
OmduärmissnöjdmedBliwasbeslutskaduiförstahand
takontaktmedBliwa.
Om du har ett konkret klagomål på ett ärende kan du fram-
ställadettillBliwaskriftligt,pertelefon,faxellere-post.I
första hand vill vi att du kontaktar den som har handlagt 
ditt ärende för en omprövning. Om du därefter fortfarande 
inte är nöjd med handläggarens beslut kan du kontakta 
klagomålsansvarig för en kostnadsfri omprövning av ditt 
ärende.OmduinteärnöjdmedBliwasdistributionkan
du också kontakta klagomålsansvarig eller någon annan 
instans för tvistlösning enligt nedan.
Bliwa,Klagomålsansvarig,Box 13076,103 02Stockholm
ellerklagomalsansvarig@bliwa.se.Bliwabehandlarklago-
mål snabbt och lämnar dig besked om hur ditt klagomål 
kommeratthanterasinom 2veckor.
Allmännaupplysningarochvägledningiförsäkringsfrågor
kan lämnas av Konsumenternas försäkringsbyrå, telefon: 
0200-22 58 00, samt av konsumentvägledaren i din kom-
mun.
Tvister mellan privatpersoner och näringsidkare kan prö-
vasavAllmännareklamationsnämnden(ARN),telefon:
08-508 860 00.
En försäkringstvist kan prövas av allmän domstol. Första 
instans är tingsrätt.

Bliwa Skadeförsäkring AB
Box 13076, 103 02 Stockholm, 
Telefon: 08-696 22 80 bliwa.se/sjf


