Inkomstförsäkring för
medlemmar i SMÅA
En Inkomstförsäkring, speciellt
för dig som är företagare!
Som medlem i SMÅA kan du teckna en Inkomstförsäkring
som är konstruerad för att passa just dig som är
småföretagare.* Den ger dig 80 procent av inkomster
upp till 40 000 kr/månad i max 100 dagar. Dessutom
innehåller den ett konkursskydd på ca 47 300 kr! (för 2020)
Anpassad till just företagare
Att vi valt 40 000 kr/mån som tak i grundskyddet beror
på att de flesta företagare sällan tar ut högre lön än så.
Du har även möjlighet att höja försäkringsbeloppet till
max 80 000 kr/mån.
Att vi valt en utbetalningstid på maximalt 100 dagar beror på
att det är den genomsnittliga tid som en småföretagare är
arbetslös.
Att vi dessutom lagt in ett konkursskydd beror på att många
företagare tar ut låg – eller ingen – lön när det går dåligt,
varpå de kanske inte ens kommer upp i a-kassans inkomsttak. Vid en eventuell konkurs eller tvångslikvidation, får du då
åtminstone konkursskyddet.
Inkomstförsäkring med konkursskydd
• Täcker lön från 40 000 kr/mån (du kan höja
beloppet till max 80 000 kr/mån)
• Ger dig skydd i upp till max 100 dagar
• Ger dig ett prisbasbelopp (47 300 kr år 2020) vid
konkurs eller tvångslikvidation
• Pris 275 kr/mån

Teckna
försäkringen på
www.forsakringdirekt.
com/smakassa.
Eller prata med
oss på kundtjänst
tel 08-520 056 73.

Försäkring Direkt
Box 380 44
100 64 Stockholm
Tel 08-520 056 73
kundservice@
forsakringdirekt.com
www.forsakringdirekt.com

Konkurskydd gäller endast ägare. Anställda kan dock
teckna inkomstförsäkringen.
Välkommen till en Inkomstförsäkring – en som är
anpassad till just företagare. Varken mer eller mindre.

i samarbete med

* Du måste vara medlem i SMÅA för att försäkringen ska gälla fullt ut

Om Försäkring Direkt
Försäkringsutveckling startades i syfte att utveckla gruppförsäkringsbaserade lojalitetsprogram för stora organisationer och
företag. Som Sveriges enda fristående gruppförsäkringsförmedlare har vi tagit fram SMÅAs Inkomstförsäkring med konkursskydd. Under Försäkring Direkt har vi samlat våra bästa försäkringar.
Läs mer om SMÅAs Inkomstförsäkringen på www.forsakringdirekt.com/smakassa

