Lønsikring - købsbetingelser og vilkår
Købsbetingelser
• du er medlem i Kristelig A-kasse
• du er fyldt 18 år men ikke 60 år
• du bor og arbejder i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne)
•d
 u arbejder mindst 16 timer om ugen som lønmodtager eller du driver selvstændig
virksomhed.
For lønmodtagere gælder desuden:
• du er ansat i fast job uden tidsbegrænsning
• arbejdsgiver modtager ikke offentlig støtte til din løn
• du er ikke opsagt og har ikke konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt
•d
 u er ikke ansat hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever eller registreret
partner.
For selvstændige gælder desuden:
• du har ikke kendskab til kommende virksomhedsophør.
For at få udbetalt Lønsikring er det en betingelse, at:
• du er ufrivilligt ledig eller
• din selvstændige virksomhed er ophørt i henhold til de til enhver tid gældende regler
• du er berettiget til og modtager dagpenge fra Kristelig A-kasse
• du deltager i outplacementforløbet
• du er til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked
• du ikke har fået karantæne i a-kassen
•d
 u opfylder forsikringsbetingelserne, herunder arbejdskravet og den aftalte kvalifikationsperiode.
Vær opmærksom på, at:
• der er en selvrisikoperiode på 30 dage, hvor der ikke udbetales Lønsikring
• den månedlige udbetaling fra Lønsikring må, sammen med dagpenge fra Kristelig A-kasse,
indtægt fra arbejde, pension og evt. anden ledighedsforsikring, maksimalt udgøre 90 % af
din hidtidige bruttoløn/ skattepligtige arbejdsindtægt, minus AM-bidrag
• der er 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, du modtager policen
• udbetalingen er skattepligtig, og forsikringspræmien er fradragsberettiget
• forsikringen er underlagt dansk ret og værneting
• vi opkræver forsikringspræmien sammen med kontingentet til Kristelig A-kasse
•K
 rifa Forsikring A/S må udveksle oplysninger til brug for denne forsikring med Kristelig
A-kasse, Kristelig Fagforening, outplacementpartner og genforsikringsselskab
• Lønsikring tegnes i Fri Forsikring A/S med binavnet Krifa Forsikring A/S.
De gældende forsikringsbetingelser findes på krifa.dk/lønsikring.
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