Lønsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Privatsikring A/S

FT-nr.: 53074

Produkt: Lønsikring

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 80 % af din nuværende løn.

Hvad dækker den?

Hvor er jeg dækket?

Generelt
Lønsikringen dækker dig, hvis du bliver ufrivilligt afskediget
fra dit job. Vi dækker, når forsikringen har været i kraft i enten
180 dage eller 365 dage. Har du haft en tilsvarende forsikring
i et andet forsikringsselskab, tæller de dage med.

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

Sådan er du dækket med Lønsikring:
– Vi supplerer dine dagpenge, så du i alt får udbetalt et beløb,
der svarer til op til 80 % af din tidligere bruttoløn, dog højest
20.000 kr. pr. måned.
– Vi starter udbetalingen, når du har været arbejdsløs i 60 dage
og fortsætter i op til 12 måneder.
– Du kan trække din betalinger til forsikringen fra i Skat.
– Vi betaler dine øvrige forsikringer hos os, hvis du skulle have
betalt dem i en periode, hvor du modtager penge fra din
lønsikring.
– Vi hjælper dig med at komme tilbage i arbejde.

– Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter
forsikringen.
– Du skal betale til tiden.
– Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte,
hvis din bruttoløn ændrer sig, eller hvis du ændrer dit
medlemskab af a-kassen.

Hvad dækker den ikke?

Hvornår går dækningen fra og til?

Generelt
Vi dækker kun personen, der står som forsikringstager
på policen.

Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber én måned
ad gangen.

© European Union, 2017

P701117 06.18

Er der begrænsninger i dækningen?
Generelt
– Vi dækker ikke, hvis du bliver frivilligt arbejdsløs.
– Vi dækker ikke, hvis din afskedigelse skyldes bortvisning,
bedrageri, uærlighed eller lignende forhold.
– Vi dækker ikke ufrivillig arbejdsløshed, som opstår, før
du sammenlagt har haft lønsikring i enten 180 dage eller
365 dage.
– Vi dækker ikke ufrivillig arbejdsløshed, hvis du starter på et nyt
arbejde inden for 60 dage, efter at du blev ufrivilligt arbejdsløs.
– Vi dækker ikke, hvis du kendte til den kommende
arbejdsløshed, da du oprettede forsikringen.
– Vi dækker ikke, hvis du undlader at søge nyt arbejde.
– Vi dækker ikke, hvis du mister dit arbejde mindre end seks
måneder efter din sidste arbejdsløshed, hvor du har modtog
penge fra din lønsikring.

Hvilke forpligtigelser har jeg?

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler forsikringen pr. måned via Betalingsservice.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt indtil 30 dage før en
månedlig betaling

