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Lønforsikring

Dette faktaark er et sammendrag af vilkårene for Lønsikring og må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. De gældende
forsikringsbetingelser sender vi ved købet af forsikringen sammen med din police, hvor de aftalte vilkår fremgår. Du kan også finde
betingelserne på krifa.dk/lønsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Lønsikring er en forsikring mod løntab, der dækker hvis du bliver ledig. Du kan forsikre dig fra 1000 kr. til 21.000 kr. om måneden i
et antal måneder, der aftales individuelt ved købet af forsikringen. Lønsikring tegnes som supplement til dit medlemskab i Kristelig
A-kasse og udbetales sammen med dagpengene.

Hvad dækker den?
Som lønmodtager kan du få udbetaling fra forsikringen, hvis du bliver ufrivilligt ledig
Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få udbetaling fra forsikringen, hvis du bliver ledig på baggrund af konkurs eller frivilligt
virksomhedsophør
Hjælp til at finde nyt job via outplacement

Hvad dækker den ikke?
Hvis du ikke opfylder kriterierne for dækningsberettiget ledighed
Hvis du havde kendskab til kommende ledighed, da du købte forsikringen, eller fik kendskab til det i kvalifikationsperioden
Hvis du ikke opfylder arbejdskravet
Hvis du ikke har ret til dagpenge
Lønmodtagere
Hvis du har fået karantæne i a-kassen
Hvis du selv opsiger dit job – der findes dog undtagelser – se de fulde betingelser
Hvis du bliver ledig efter tidsbegrænset eller sæsonbestemt ansættelse
Hvis du bliver ledig efter et ansættelsesforhold hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever, registreret partner eller i en
virksomhed, du selv ejer
Selvstændige
Hvis ledigheden skyldes ægtefælleudtræden
Hvis ledigheden indtræder som en direkte eller indirekte følge af tiltag, som du har foretaget i kvalifikationsperioden med henblik
på ophør af virksomheden

Er der nogen begrænsninger i dækningen?
Lønsikring dækker efter en selvrisikoperiode på 30 dage
Udbetalingen må sammen med dagpenge fra Kristelig A-kasse, og evt. indtægt fra blandt andet lønarbejde, pension og
anden ledighedsforsikring, maksimalt udgøre 90 % af din hidtidige skattepligtige arbejdsindtægt/bruttoløn minus AM-bidrag
Udbetalingen kan aldrig overstige det beløb, eller det antal måneder, der er angivet på policen
Perioder under ledighed med sygdom, ferie eller orlov, eller andre perioder, hvor du ikke er til fuld rådighed for det danske
arbejdsmarked, er ikke dækket
Hvis du som lønmodtager får en opsigelse og bliver ledig det år, hvor du fylder 61 år, reduceres udbetalingsperioden med 25 %
Fra og med det år, hvor du fylder 61, er du som selvstændig udelukkende dækket i tilfælde af virksomhedsophør der skyldes konkurs

Hvor er jeg dækket?
Når du køber Lønsikring, skal du bo og arbejde som lønmodtager, eller drive selvstændig virksomhed i Danmark
Hvis du bliver ledig, skal du bo i Danmark, for at få udbetalinger fra Lønsikring

Hvilke forpligtigelser har jeg?
• Ved køb af forsikringen, i forsikringstiden og ved evt. anmeldelse af ledighed, har du pligt til at give os korrekte og fuldstændige
oplysninger om dig selv og dine arbejdsforhold, samt ikke at fortie omstændigheder, der kan have betydning for din Lønsikring
• Du skal være indforstået med købsbetingelserne
Hvis du bliver ledig, skal du :
• anmelde ledighed til Kristelig A-kasse indenfor 14 dage
• være til rådighed for det danske arbejdsmarked
• deltage i outplacementforløbet
• orientere os, hvis du anmelder ledighed og har en tilsvarende lønsikring i et andet forsikringsselskab

Hvornår og hvordan betaler jeg?
• Du betaler forsikringen forud sammen med dit a-kassekontingent
• Du kan benytte Betalingsservice, elektronisk eller almindeligt indbetalingskort – betalingsfristen fremgår af opkrævningen
• Du skal også betale forsikringspræmie i perioder, hvor du er ledig og får udbetalinger fra Lønsikring

Hvornår går dækningen fra og til?
• Du er omfattet af forsikringen fra den aftalte ikrafttrædelsesdato
• Du er dækket ved ledighed, der indtræder efter den aftalte kvalifikationsperiode
• Udbetalingerne for en periode med ledighed ophører, når det maksimale antal udbetalinger i den aftalte udbetalingsperiode
er opbrugt. Herefter kan der optjenes ret til nye udbetalinger
• Forsikringen gælder kun i den periode, du har betalt præmie for og kan derfor ophøre med tilbagevirkende kraft
Lønsikring ophører endeligt når eller hvis du:
• når folkepensionsalderen
• går på førtidspension eller efterløn
• bliver bevilliget fleksjob
• ikke længere er medlem i Kristelig A-kasse
• ikke overholder de angivne betalingsfrister

Hvordan opsiger jeg aftalen?
• Du har 14 dages fortrydelsesfrist på købet af forsikringen. De 14 dage løber fra det tidspunkt, du modtager forsikringsbetingelser og
police. Hvis du fortryder dit køb, skal du give os skriftlig besked om det inden fristens udløb
• Du kan når som helst skriftligt opsige din Lønsikring. Opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dages varsel
• Krifa Forsikring kan opsige forsikringen til den første forfaldsdag efter udløbet af 60 dages varsel

