Lønsikring
Krifa Forsikring A/S

Anmeldelse af kommende ledighed
Personlige oplysninger
Navn

CPR-nummer

Adresse

Telefonnummer

Postnummer/By

E-mail

Læs venligst nedenstående, inden du udfylder anmeldelsen:
• Vi beder dig indsende anmeldelsen til Kristelig A-kasse eller
Krifa Forsikring senest 14 dage efter, du har modtaget din
opsigelse.
• Den månedlige udbetaling fra Lønsikring må, sammen med
dagpenge fra Kristelig A-kasse, indtægt fra lønarbejde,
pension og evt. anden ledighedsforsikring, maksimalt udgøre
90 % af din hidtidige bruttoløn, minus AM-bidrag. Det er Kristelig A-kasse, der beregner din gennemsnitlige månedsløn
på baggrund af lov om arbejdsløshedsforsikring.

• Der er ingen udbetaling i selvrisikoperioden, som er de første
30 kalenderdage efter udløbet af din opsigelsesperiode. Du
skal være tilmeldt jobcenteret fra første dag i selvrisikoperioden.
• Du kan få udbetalinger i 3 perioder på op til 12 måneder ved
ufrivillig ledighed.
• Udbetaling af Lønsikring følger dagpengeperioden.
• Du skal fortsat betale forsikringspræmie i den periode, du er
ledig.
• Udbetalinger fra denne forsikring er skattepligtige.

Vi beder dig udfylde spørgsmålene herunder
Din seneste arbejdsgiver
Har du været ansat hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever,
registreret partner eller i en virksomhed, ejet af dig selv?
Ansættelsesform:

Ja

Hvornår blev du ansat?
dag

Fastansat

Nej

Tidsbestemt periode

Vikar

måned

år

Andet

Blev du opsagt af din arbejdsgiver?

Ja

Nej

Sagde du selv op?

Ja

Nej

Hvornår fik du kendskab til din opsigelse?

dag

Har du fået en skriftlig opsigelse? Husk at vedlægge din opsigelse

måned

Ja
dag

Hvilken dato fratræder du?

år

Nej
måned

år

Beskriv årsagen til arbejdsophøret:

Har du fået nyt arbejde?

Ja

Hvis Ja, hvornår er første arbejdsdag?
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Nej
måned

år

LSL 518/12-2017

Lønsikring
Krifa Forsikring A/S

Hvis du ikke har været ansat hos din seneste arbejdsgiver i 12 måneder, beder vi dig oplyse alle dine ansættelsesforhold
de seneste 24 måneder.
Arbejdsgiver

Ansættelsens
startdato

Ansættelsens
ophør

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

dag

md.

år

Timer
pr. uge

Bruttoløn

Ansættelsesform

Yderligere oplysninger
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeg anmoder med denne anmeldelse om dækning fra Lønsikring jf. min police og forsikringsbetingelserne for Lønsikring.
Jeg er indforstået med, at jeg skal være aktivt jobsøgende og fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet jf. lov om arbejdsløshedsforsikring, reglerne på mit fagområde og i min a-kasse, for at være berettiget til
udbetaling af Lønsikring.
Jeg giver samtykke til, at Krifa Forsikring A/S i forbindelse med behandlingen af denne anmeldelse samt ved senere udbetaling af forsikringsydelser, må udveksle oplysninger med Kristelig A-kasse, Kristelig
Fagforening, vores outplacementpartner, det offentlige, nuværende/tidligere arbejdsgivere m.fl.
Jeg er indforstået med, at Krifa Forsikring A/S henter oplysninger fra a-kassen om min gennemsnitlige månedsløn, der danner grundlaget for udbetalingen af Lønsikring.
Jeg accepterer, at Krifa Forsikring A/S kan kræve forsikringsydelser retur, som jeg ikke har været berettiget til.
Jeg er indforstået med, at alle oplysninger i denne anmeldelse bliver lagret digitalt og brugt af Kristelig A-kasse og Krifa Forsikring A/S til at behandle anmeldelsen. Krifa Forsikring A/S er ansvarlig for
opbevaring og behandling af data i henhold til persondataloven og lov om finansiel virksomhed.

Dato

Underskrift

HUSK
Vi beder dig læse nedenstående information:
For at få udbetalt Lønsikring er det en betingelse, at du:
• opfylder forsikringsbetingelserne, herunder Kvalifikationsperioden og Arbejdskravet.
• er ufrivilligt ledig, og ikke har fået karantæne i a-kassen.
• er berettiget til og modtager dagpenge fra Kristelig A-kasse
• følger dine aftaler med Job Coach. Læs vejledningen omkring
Job Coach.
Vi henviser til forsikringsbetingelserne for information om undtagelser i dækningen.
I følgende situationer beder vi dig kontakte Krifa Forsikring:
• Hvis du får fast job.
• Hvis du begynder i et vikariat, midlertidigt arbejde, arbejde på
nedsat tid, uddannelse, aktivering eller løntilskud.
• Hvis du bliver syg i mere end 14 dage.
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Job Coach
Job Coach er et rådgivningsforløb, der indeholder mindst to
personlige samtaler. Formålet er at hjælpe dig hurtigst muligt
tilbage i det rigtige job. Jo hurtigere du går i gang, jo nemmere er
det at finde dit næste job. Udbetaling fra Lønsikring er betinget af,
at du deltager i Job Coach forløbet.
Mere information
Vi anbefaler, at du orienterer dig i forsikringsbetingelserne. Du
kan finde forsikringsbetingelserne samt mere information om
Lønsikring på krifaforsikring.dk.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Har du spørgsmål til din Lønsikring, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på lonsikring@krifa.dk, eller på 7227 7227.
Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage mellem kl. 7 og 20.
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