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Till förbundets avdelningar 

 

Information om brev till medlemmar angående inkomstförsäkring. 

 
 

Brevet som bifogas enligt bilaga 1 kommer att skickas till alla medlemmar. Brevet 
skickas runt den 29 juni från Folksam för att alla medlemmar skall få brevet runt  
den 1 juli. 

Det är för att medlemmarna skall kunna gå in på Folksam.se/pappers och eventuellt 
teckna tillägget om den enskilde har högre lön än 50 000 kr. 

Information om inkomstförsäkringen på Folksam.se/pappers kommer att lanseras  
den 1 juli, med all info kring inkomstförsäkringen. 

 

 

Med vänliga hälsningar och en bra sommar. 

 

P-A Pettersson 
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Folksam, 106 60 Stockholm
Besök Bohusgatan 14
Tel 0771-950 950, folksam.se

Nyhet! Från 1 juli ingår en Inkomstförsäkring i 
ditt medlemskap
Om du skulle bli arbetslös är det tryggt att ha en inkomstförsäkring. A-kassan ersätter 
inkomst upp till 33 000 kronor de första 100 ersättningsdagarna. Tjänar du mer kan 
du förlora pengar. Därför har Pappers valt att från den 1 juli 2020 införa en inkomst-
försäkring för dig som medlem. 

Är du medlem den 1 juli 2020?
Du som är medlem i Pappers och i Pappers a-kassa den 1 juli 2020 när försäkringen 
införs, omfattas av försäkringen direkt. För att kunna få ersättning från inkomstförsäk-
ringen ska du ha din första arbetslösa dag i en ny a-kasseperiod, tidigast den 1 juli 2020. 

Räkna på din ersättning
Du kan få ersättning från inkomstförsäkringen upp till 300 ersättningsdagar. På 
folksam.se/pappers kan du räkna ut hur mycket ersättning du kan få.

Viktigt för dig som har en månadslön över 50 000 kronor
Lönetaket i Inkomstförsäkringen är 50 000 kronor i månaden. Tjänar du mer än det, 
kan du teckna en tilläggsförsäkring, som ger dig en högre ersättning. För att kvalifice-
ra dig direkt till tilläggsförsäkringen behöver du teckna den senast den 30 september 
2020. Om du inte gör det, måste du kvalificera dig i 12 månader för att omfattas.

Om du blir medlem efter att försäkringen införts
Du som blir medlem den 1 juli 2020 eller därefter behöver kvalificera dig. Det gör du 
genom att vara medlem i Pappers i minst 3 månader. Du ska också tillhöra Pappers 
a-kassa för att kunna få rätt till ersättning. Under denna kvalificeringstid, får du inte
ha varit arbetslös.

Läs mer och teckna tilläggsförsäkringen
På folksam.se/pappers kan du teckna Tilläggsförsäkringen. Där kan du kan också läsa 
om andra förmånliga försäkringar som du kan teckna genom ditt medlemskap. Du är 
alltid välkommen att ringa våra rådgivare på kundservice på telefon 0771-950 950 
om du har frågor. 

Med vänlig hälsning

Folksam
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