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 1. Vem erbjuds Jobbgaranti 

1.1 Jobbgaranti gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: 

 Mantalsskriven och bosatt i Sverige vid tecknandet av JobbGarant MEDIUM eller LARGE.  

 Fyllt 18 men inte 64 år. JobbGarant kan dock inte nytecknas av person som fyllt 60 år. 

 Kund i JobbGarant MEDIUM eller LARGE. 

2. När gäller Jobbgarantin 
Jobbgaranti ingår som en tjänst i JobbGarant MEDIUM och LARGE och förnyas automatiskt månadsvis om den inte sägs upp enligt 
6.2.   

2.1 Ikraftträdande 

Tjänsten Jobbgaranti träder i kraft direkt vid tecknandet av JobbGarant MEDIUM eller LARGE, under förutsättning att premien är 
betald senast på förfallodagen.  Tjänsten gäller så länge premien erlagts till JobbGarant.  

2.2 Kvalifikationstid 

För att omfattas av tjänsten Jobbgaranti skall du ha varit kund i JobbGarant MEDIUM eller LARGE de senaste tolv månaderna före 
arbetslöshetens inträde. Vid direkt övergång från fackförbund/försäkringsbolag kan du tillgodoräkna dig den tid du varit medlem i 
fackförbund om den överstiger 12 månader. Detta innebär att Jobbgarantin endast gäller för händelser som inträffar efter 
kvalificeringsperioden.   

3. Vad omfattar Jobbgarantin 
Du kan få tillgång till en personlig rekryteringsspecialist om du blir ofrivilligt arbetslös och detta inträffat när premien är betald.  

3.1  Åtgärdsprogram hos rekryteringsspecialist 

Rekryteringsspecialist omfattar: 

 Personlig rekryteringsspecialist via vår samarbetspartner 

 Kartläggning nuläge och kompetens 

 Sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål  

 Kunskap om dig själv/dina styrkor 
 Stöd vid kontakt med arbetsgivare och företrädare inom olika branscher  

 Ta fram CV, ansökningsbrev och intresseanmälningar till företag  

 Förbereda dig inför anställningsintervjun 

3.2 Jobbgaranti 

Jobbgaranti omfattar: 

 5 relevanta jobbförslag inom 3 månader från första mötet med rekryteringsspecialist 

 Garantiersättning på 5000 kr till kund ifall inte 5 relevanta jobbförslag presenterat inom 3 månader 

3.3 Ofrivillig arbetslöshet 

Om kund  som uppfyller punkt 1.1 efter kvalifikationstid blir ofrivilligt arbetslös omfattas denne av jobbgarantin. 
 
När Jobbgarantin utnyttjats krävs en ny kvalifikationstid av 180 dagars (6 mån) sammanhängande tillsvidareanställt arbete för att 
kund återigen skall kunna utnyttja jobbgarantin. 
 
Se även punkt 8.2 angående ändring av villkor. 

4. Högsta ersättning 
Högsta garantiersättning är 5000 kr ifall ej 5 relevanta jobbförslag presenterats efter 3 månaders åtgärdsprogram med 
rekryteringsspecialist  

5. Undantag  

5.1 Vid ofrivillig arbetslöshet erbjuds Jobbgaranti inte för: 

5.1.2 Uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som kund borde ha känt till vid tecknandet av JobbGarants 
beviljande.              
5.1.3 Frivillig arbetslöshet. 
5.1.4 Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet. 
5.1.5 Varsel om uppsägning eller arbetslöshet som inträffar under de första 12 månader som JobbGarant varit i kraft. 
5.1.6 Arbetslöshet på grund av naturlig avgång  



     

5.1.7 Arbetslöshet som beror på strejk eller olagligt handlande av medlemmen. 
5.1.8 Arbetslöshet där medlem ej är berättigad till ersättning från inkomstförsäkring hos JobbGarant 

6. Hur ansöker jag om Jobbgarantin  

6.1 Hur ansöker jag om jobbgaranti 

Vid ofrivillig arbetslöshet som medför att du har möjlighet att få tillgång till rekryteringsspecialist ska du snarast anmäla händelsen till: 
JobbGarant på telefon 010-330 30 80 eller via e-post på kundservice@jobbgarant.se 

6.2 Din skyldighet att medverka vid åtgärdsprogram 

Kund ska aktivt delta och dela mig sig av sina behov i processen för att åtgärdsprogrammet skall bli så meningsfull och effektiv som 

möjligt.  

7. Utbetalning av garantiersättning 
JobbGarant ska utbetala garantiersättningen senast en månad efter att du har lämnat den information som skäligen kan begäras för 
att fastställa JobbGarants betalningsskyldighet. Betalar JobbGarant inte ut garantiersättningen i tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen från den dag ersättningen skulle ha betalats. Ränta som understiger 100 kronor utbetalas inte. 

8. Allmänna avtalsbestämmelser 

8.1 Premiebetalning 

Jobbgaranti ingår i din premie för JobbGarant MEDIUM eller LARGE. Premien debiteras per månad. Betalning av premien sker 
genom autogiro eller mot faktura och skall betalas inom 14 dagar från tecknandet av JobbGarant. Betalas inte premien i rätt tid kan 
JobbGarant säga upp kunden, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till den kunden, och JobbGarant 
upphör efter 14 dagar efter den dag den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift 
om detta, annars är den utan verkan. 
Vid förnyelse skall premien betalas senast en månad efter det JobbGarant avsänt premiefaktura. 

8.2 Ändring av allmänna villkor 

Jobbgarantins omfattning och villkor, kan ändras av JobbGarant med 3 månaders varsel. 

8.3 Personuppgiftslagen (PUL) 

JobbGarant är personuppgiftsansvarig 
 
JobbGarant, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt även andra personuppgifter som är relevanta.         
Uppgifterna kan dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya produkter via post, telefon 
eller e-post. Kund har rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om JobbGarants behandling 
av relevanta personuppgifter. Kund  kan när som helst kontakta JobbGarant för att begära rättelse av felaktig personuppgift. 

9. Definitioner 

9.1 Garantiersättning 

Det avtalade beloppet för vilken garantiersättning kan utgå. 

9.2 Kvalifikationstid 

Med kvalifikationstid avses den tid som du varit kund i JobbGarant MEDIUM eller LARGE.  Kvalifikationstiden är 12 månader. 

9.3 Relevanta jobbförslag  

Rekryteringsspecialisten definierar inledningsvis tillsammans med kund om vad som är relevanta jobbförslag utifrån kundens 
bakgrund. Detta dokumenteras så att båda parter vet vad som förväntas. 

 


