
 

Yrkeskapital 
- försäkra din inkomst 
 

 

Vad händer om du inte kan jobba med det du gör? Om en skada eller en sjukdom 

förändrar dina förutsättningar att utöva ditt yrke? Visst ger samhället ett skydd 

förstås, men räcker det för dig? 

 
 
Försäkra din inkomst så att du är trygg om något skulle hända. Idag finns alla möjligheter till omskolning om du inte längre 
kan jobba med det du är utbildad för, men är du redo för eventuella ekonomiska konsekvenser som kan bli följden? Om 
inte, finns den här försäkringen för dig. 

 
Hur fungerar Yrkeskapital? 

Om du genom ett olycksfall eller sjukdom förlorar din förmåga att arbeta inom ditt yrke – då kan Yrkeskapital ge dig ekonomisk 
ersättning. En ersättning som betalas ut som en engångssumma och hjälper till under den övergångsperiod som blir, när du ska 
byta yrke. 
 

När har du rätt till ersättning? 

Det som krävs för att du ska få ersättning är att du som är försäkrad, före 60 års ålder och under försäkringstiden blir: 

 arbetsoförmögen till minst 100 procent under 30 månader de senaste tre åren eller 
 om du beviljats hel sjukersättning från Försäkringskassan 

 
 

 eller om du blir arbetslös enligt de förutsättningar som beskrivs här längre fram i produktbladet. 

 
För att du ska kunna få Yrkeskapital gäller att samtliga möjligheter till arbetsträning och rehabilitering ska vara utredda och att du blev 
sjuk under själva försäkringstiden. 

Utbetalningen kan göras när de 30 månaderna uppnåtts eller när sjukersättning betalats ut från Försäkringskassan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJUK 

SJUKLÖN 72 % AV LÖN 

ENGÅNGSBELOPP 

 

ARBETSMARKNAD 

FORTSATT 

SJUKSKRIVNING 

FRISK 

360 
DAGAR 

Är du fortsatt sjukskriven efter 360 dagar?  
Eller förväntas du gå ut på en ny arbetsmarknad 
men blir arbetslös istället? Din försäkringsersättning 
gör livet och omställningen enklare. 



 

 
 
Swedish Insurance Group (S.I.G) är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med en omsättning på drygt 60 miljoner och ett 60-tal medarbetare på 

fyra kontor. Vi förvaltar ca 12 miljarder i pensionskapital, ca 1 miljard i årlig premievolym och administrerar ca 75.000 försäkringsavtal. Den huvudsakliga 

verksamheten finns inom tjänstepensionsmarknaden, kommun & landsting, privatrådgivning, gruppförsäkring samt sakförsäkring för företag. 

 

Försäkringsstrategi AB 
Box 22038, 104 22 Stockholm, Besöksadress: Garvargatan 9 

Tel: 08- 440 54 60, Fax: 08- 440 54 79, contact@fstrat.se, www.fstrat.se 

 

Capitalis Tailor 
Box 3381, 103 68 Stockholm, Besöksadress: Tegnérg. 23, 1tr, Tel: 08- 566 100 00, Fax: 08- 566 101 45 

Brog. 3, 302 42 Halmstad, Tel: 035- 12 37 40, Fax: 035- 12 37 35, info@cata.se, www.cata.se 

 

Nordic Insurance & Benefits AB 
Box 5149, 402 23 Göteborg, Besöksadress: Anders Personsgatan 12 

Tel: 031-83 13 30, Fax: 031- 83 15 65, info@nordicinsurance.se, www.nordicinsurance.se 

 

 
Vid arbetslöshet på grund av arbetsoförmåga 

Om du före 60 års ålder blir arbetslös för att Försäkringskassan bedömt att du inte kan arbeta inom din nuvarande sysselsättning, 
men samtidigt bedömt att du kan arbeta inom annan sysselsättning.  

Då får du ersättning från Yrkeskapital när 12 månader gått från första sjukskrivningsdagen, och du måste fortfarande vara sjuk. 
 

Hur mycket betalas ut? 

Det försäkringsbelopp som står på ditt försäkringsbrev. 

 

När försäkringen inte ersätter 

Alla försäkringar innehåller begränsningar och det gör även denna, här beskrivs 
kortfattat vad som gäller. Fullständig beskrivning av vad som gäller, finns i 
villkoren.  

Vid vissa sjukdomar och diagnoser gäller en karenstid, du får inte ersättning om 
någon av sjukdomarna som räknas upp här, skulle inträffa de första 18 månaderna 
av försäkringstiden.  

 

 
Exempel på sjukdomar som ger karenstid: 

 psykisk sjukdom, till exempel depressiva tillstånd, psykisk insufficiens 
 utbrändhet, stressrelaterad sjukdom, trötthet 
 smärttillstånd i rygg, leder och  
 fibromyalgi 
 sjukdom eller tillstånd relaterad till drogmissbruk 

 

 

 

 


