
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Vi dækker ikke ufrivillig arbejdsløshed, hvis den skyldes 
sygdom eller en ulykke. Dog dækker vi ufrivillig arbejds
løshed som følge af sygdom eller ulykke, der forårsager 
fuldt tab af erhvervsevne, hvis tilvalget Sygdom er valgt. 
Vi dækker ikke, hvis din afskedigelse skyldes bortvisning, 
bedrageri, uærlighed eller lignende.
Vi dækker ikke, hvis du kendte til den kommende  
arbejdsløshed, da du oprettede forsikringen.
Vi dækker ikke, hvis du undlader at søge nyt arbejde  
og i øvrigt ikke står til fuld rådighed for arbejdsmarkedet. 
Vi dækker ikke, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs mindre 
end seks måneder efter, du sidst modtog udbetaling fra  
din lønsikring.
Vi dækker ikke, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs som følge 
af strejke eller lockout som du har deltaget i. 
Vi dækker ikke, hvis du ikke er medlem af en dansk akasse.
Tilvalget Sygdom dækker ikke psykiske sygdomme eller 
sygdom, skade eller sympomer, som du kendte til, inden  
du købte forsikringen.
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Hvad dækker den ikke?
Generelt
Vi dækker ikke andre personer end den, der står som  
forsikringstager på policen. 

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores lønsikring. Du kan også se mere om forsikringen, vores generelle forbrugerorientering og  
øvrige betingelser på privatsikring.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør  
aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Lønsikringen kan hjælpe dig og sikre din daglige økonomi, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Forsikringen giver dig mulighed for at  
supplere dine dagpenge med op til 90 % af din nuværende løn.

Hvad dækker den? 
Forsikringen omfatter den person, som står som  
forsikringstager i policen.

Lønsikring
Vi dækker, når karensperioden er slut, det vil sige,  
når forsikringen har været i kraft i 6 måneder.

Vi supplerer dine dagpenge, så du i alt får udbetalt et  
beløb, der svarer til op til 90 % af din tidligere bruttoløn.
Vi starter udbetalingen, når du har været arbejdsløs i 30 dage, 
og fortsætter i op til 12 måneder pr. gang og maksimalt  
36 måneder i den tid, du har forsikringen.

TILVALG
Sygdom.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker, hvis du er ansat i Danmark. Dog ikke i Grønland og på Færøerne. 

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen. 
–  Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
–  Du skal betale til tiden. 
–  Du skal være fuldt erhvervsdygtig og være beskæftiget i en tidsubegrænset stilling minimum 16 timer om ugen.
–  Bliver du bliver arbejdsløs, skal du straks anmelde det til os.
–  Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, hvis din bruttoløn ændrer sig, hvis du ændrer din status fra lønmodtager  

til selvstændig eller omvendt, eller hvis du ændrer dit medlemskab af akassen. 

Lønsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

FT-nr.: 53074 Produkt: Privatsikring LønsikringSelskab: Forsikringsselskabet Privatsikring A/S
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt indtil 30 dage før en månedlig betaling.  

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber én måned ad gangen.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du betaler forsikringen pr. måned via Betalingsservice.


