OM DU BLIVIT UPPSAGD VI FINNS TILL FÖR DIG!
Trygghetsfonden TSL är en kostnadsfri försäkring för den som blir uppsagd på grund av
arbetsbrist. Det är en förmån som ingår på arbetsplatser med kollektivavtal. Försäkringen
innebär hjälp för att få ett nytt jobb, starta eget företag eller börja en utbildning samt hjälp
i kontakter med Försäkringskassan och andra myndigheter samt. Den kan också innehålla
ekonomisk ersättning (Avgångsbidrag) och en kortare yrkesutbildning.
Du kan känna dig trygg med det stöd vi erbjuder:
•
•
•

Vi hjälper i snitt 15 000 personer per år till jobb
De senaste 10 åren har vi hjälpt fler än 250 000 personer
Över 80 % av de vi hjälper har ett nytt jobb inom ett år

SÅ HÄR GÅR DET TILL
1.
2.
3.
4.
5.

Du träffar en omställningsrådgivare från TSL och får information om dina möjligheter
TSL väljer det omställningsföretag som ska coacha dig
Du kontaktas av den jobbcoach som kommer att arbeta med dig mot ett nytt jobb
Om det behövs har du också möjlighet att få kortare yrkesutbildningar
Är du över 40 år kan du få avgångsbidrag (AGB)

Trygghetsfonden TSL
tel: 010-480 91 00
epost: info@tsl.se

FAKTA
HAR DU RÄTT TILL OMSTÄLLNINGSSTÖD?
Omställningsförsäkring är en förmån för dig som arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Det är inte ett krav att vara medlem i facket.
Villkor:
•
Tillsvidareanställning
•
12 mån. sammanhängande anställning vid ett eller flera företag med kollektivavtal
•
Minst 16 timmars arbetstid i veckan
•
Uppsagd på grund av arbetsbrist
•
Inte ha fyllt 65 år
Mer information om omställningsförsäkringen på http://www.tsl.se/jobbsokare/
HAR DU RÄTT TILL AVGÅNGSBIDRAG?
Avgångsbidrag, AGB är ett engångsbelopp som kan betalas ut till dig som blivit uppsagd från
en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist. För år 2018 varierar beloppet mellan
34 865 och 50 705 kr beroende på din ålder. Det är AFA Försäkring som hanterar AGB.
Villkor:
•
Du ska ha jobbat minst 50 månader de senaste fem åren
•
Du ska ha varit anställd på ett eller flera företag som har omställningsförsäkring
•
Du ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
•
Du ska ha fyllt 40 år senast sista anställningsdagen
•
Du ansöker själv om avgångsbidrag
•
Din arbetsgivare måste skriva under ansökan
Läs mer om villkoren och ansök om avgångsbidrag på AFA försäkrings hemsida:
http://www.afaforsakring.se/avgangsbidrag
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