JEŻELI DOSTAŁEŚ WYPOWIEDZENIE – NASZYM ZADANIEM JEST CI POMÓC!
Trygghetsfonden TSL [Fundusz Bezpieczeństwa TSL] jest nieodpłatnym ubezpieczeniem dla osób,
które dostały wypowiedzenie z powodu
braku pracy. Jest to świadczenie przysługujące pracownikom objętym układem zbiorowym pracy.
Ubezpieczenie to
zapewnia pomoc w znalezieniu nowej pracy, założeniu własnej firmy lub rozpoczęciu nauki, a także
w kontaktach z Försäkringskassan [Szwedzką Kasą Ubezpieczeń] i innymi organami administracji
publicznej. Może także obejmować rekompensatę finansową
(odprawę) i krótkie szkolenie zawodowe.
Dzięki oferowanemu przez nas wsparciu możesz czuć się bezpieczny:
• Pomagamy znaleźć pracę średnio 15 000 osób rocznie
• W ciągu ostatnich 10 lat udzieliliśmy pomocy ponad 250 000 osób
• Ponad 90% osób, którym pomagamy, znajduje nową pracę w ciągu jednego roku
JAK TO DZIAŁA
1. Spotykasz się z pracującym w TSL doradcą do spraw przekwalifikowania i otrzymujesz informacje o
Twoich możliwościach
2. TSL wybiera firmę przekwalifikowującą, która będzie Cię szkolić
3. Kontaktuje się z Tobą trener zawodowy, który będzie Ci pomagać w przygotowaniu się do nowej
pracy
4. W razie potrzeby masz także możliwość uczestnictwa w krótkim szkoleniu zawodowym
5. Jeśli masz więcej niż 40 lat możesz otrzymać odprawę (AGB)

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

FAKTY
CZY MASZ PRAWO DO POMOCY W PRZEKWALIFIKOWANIU SIĘ?
Ubezpieczenie na przekwalifikowanie się jest świadczeniem dla pracowników zakładów objętych
układem zbiorowym pracy,
którego stroną jest jeden ze związków zawodowych zrzeszonych w centrali związkowej LO. Nie jest
wymagana przynależność do związku zawodowego.
Warunki:
• Zatrudnienie na czas nieokreślony
• 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia w jednym lub kilku przedsiębiorstwach objętych
układem zbiorowym pracy
• Praca w wymiarze co najmniej 16 godzin tygodniowo
• Wypowiedzenie z powodu braku pracy
• Nieukończone 65 lat
Więcej informacji o ubezpieczeniu na przekwalifikowanie się znajdziesz na stronie
http://www.tsl.se/jobbsokare/
CZY MASZ PRAWO DO ODPRAWY?
Odprawa (AGB) to jednorazowa kwota, która może zostać wypłacona osobom zatrudnionym na czas
nieokreślony,
które dostały wypowiedzenie z powodu braku pracy. W roku 2019 kwota ta mieści się w przedziale
od
36 487 do 53 064 koron w zależności od wieku pracownika. Obsługą ABG zajmuje się towarzystwo
ubezpieczeniowe AFA Försäkring.
Warunki:
• W ciągu ostatnich pięciu lat musisz mieć przepracowane co najmniej 50 miesięcy
• Musisz mieć za sobą zatrudnienie w jednym lub kilku przedsiębiorstwach objętych ubezpieczeniem
na przekwalifikowanie się
• Twoje wypowiedzenie musi być spowodowane brakiem pracy
• Najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia musisz ukończyć 40 lat
• Sam złożysz wniosek o odprawę
• Wniosek musi podpisać Twój pracodawca
Na stronie internetowej AFA Försäkring znajdziesz więcej informacji o warunkach i złożysz wniosek o
odprawę:
http://www.afaforsakring.se/avgangsbidrag

