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Trygga
din inkomst

Aktia Personskydd

FÖRSÄKRINGEN GÄLLANDE
ARBETSOFÖRMÅGA GER EKONOMISK TRYGGHET
Även om vardagen rullar på och familjens ekonomi löper smidigt lönar det sig för dig att förbereda dig
också för en situation då du kanske tvingas vara sjukledig en längre tid. Hurdana är familjens förutsättningar att klara av vardagen då? Du har väl tagit reda på hur länge din arbetsgivare betalar full lön?

Arbetsoförmåga är en allvarlig sak,
också ekonomiskt
Är du medveten om att

•

olycksfallsförsäkringen inte ersätter arbetsoförmåga
till följd av sjukdom

•

du får ingen lön, om sjukledigheten blir lång eller om
din arbetsoförmåga blir bestående

•

istället får du en sjukdagpenning eller invalidpension,
som endast motsvarar en del av din lön.

Försäkring gällande temporär
arbetsoförmåga
Sjukdagpenningen du får från FPA är bara en del av din bruttolön och den räcker inte nödvändigtvis till för alla utgifter i
vardagen. Har du tagit reda på hur stor din dagpenning skulle
vara i jämförelse med din lön? En försäkring gällande tillfällig arbetsoförmåga hjälper dig och din familj att klara er ekonomiskt.

Försäkring gällande bestående
arbetsoförmåga
Invalidpensionen är i allmänhet under hälften av lönen. Det
är skäl att ta reda på hur din stor din invalidpension skulle
vara. När en långvarig sjukdom eller ett olycksfall leder till
bestående arbetsoförmåga är de ekonomiska påföljderna
oftast allvarliga. Engångsersättningen som betalas ut på basis av bestående arbetsoförmåga hjälper dig och din familj
att klara er ekonomiskt.
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Liten månatlig kostnad
Försäkringspremien bestäms enligt ålder, försäkringssumma och självrisktid. Nedan hittar du prisexempel avrundade
till närmaste euro.

Temporär arbetsoförmåga
Ålder
31.12

50 €/dag, självrisk 90 dagar
månadspremie €

30

7

40

11

50

22

Bestående arbetsoförmåga
Ålder
31.12

Försäkringssumma 20 000 €
månadspremie €

30

3

40

8

50

23

Vi hjälper dig gärna och ger dig en individuell offert.
Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket försäljaren fungerar
som ombud. Bekanta dig också med produktfakta och försäkringsvillkoren.

