
Privat
Privatsikring Lønsikring

Få et sikkerhedsnet
under økonomien, hvis
du mister dit job

Se betingelserne på

privatsikring.dk/lønsikring, hvor du også

kan anmelde, hvis du ufrivilligt mister dit job.

Med Privatsikring Lønsikring får du hver måned udbetalt

et beløb, hvis du ufrivilligt mister dit job. Det giver

tryghed i hverdagen og ro omkring økonomien for dig

selv og din familie.

At blive arbejdsløs er en menneskelig og økonomisk udfordring for de fleste.

Et af de første spørgsmål er ofte, om du og din familien kan opretholde jeres

levestandard, hvis du mister dit arbejde. Med Privatsikring Lønsikring får du en

månedlig kompensation, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs – uanset om du er

lønmodtager eller selvstændig.

Sådan fungerer lønsikring

Med lønsikring kan du få udbetalt helt op til 90 % af din bruttoløn. Du vælger selv

størrelsen af din kompensation – og dermed også prisen på din forsikring. Det

dækningsberettigede beløb bliver sat ind på din konto hver måned.

Effektiv hjælp til at finde et nyt job

Som en del af forsikringen får du adgang til jobsøgningsprogrammet 'Dine step til

jobbet', der er udviklet af PlusGuiden. Her får du blandt andet hjælp til at afklare

dine jobmuligheder, skrive effektive ansøgninger og adgang til en hotline med

personlig rådgivning hos jobkonsulenter.

Særlige
fordele ved

Privatsikring
Lønsikring

1
Du får op til 90 % af din

bruttoløn i op til 12 måneder

pr. gang.

2
Du kan få kompensation fra

lønsikring i 36 måneder i alt,

indtil du fylder 65 år.

3
Du skal ikke modregne

pengene fra lønsikring fra

dine dagpenge.

4
Du kan trække dine

indbetalinger til forsikringen

fra i skat.

5
Mulighed for at tilkøbe

dækningen Sygdom. Så er

du også sikret kompensation,

selvom den ufrivillige

arbejdsløshed skyldes

sygdom eller en ulykke,

der forårsager et fuldt



tab af din erhvervsevne.

Tillægsforsikringen dækker

også, hvis du bliver syg eller

kommer ud for en ulykke

under din ledighedsperiode.



P700950 02.18. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, DK-1790 København V, CVR-nr. 2507 1409. Vi er medlem af Garantifonden, der dækker krav

om forbrugerforsikringer i Danmark ved konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der står i policetekster og

forsikringsbetingelser. På privatsikring.dk kan du få et samlet overblik over vores betingelser.

Hvad dækker Privatsikring Lønsikring?

Her i skemaet kan du se, hvordan du er dækket med Privatsikring Lønsikring.

Privatsikring Lønsikring

Lønsikring. Giver dig en kompensation hver måned, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Du skal stå fuldt til rådighed
for arbejdsmarkedet og må ikke have mistet dit job på grund af sygdom eller en ulykke. Du kan få kompensation fra
lønsikring i 12 måneder pr. gang og i 36 måneder i alt.

Sygdom. Giver dig en kompensation hver måned ved ufrivillig arbejdsløshed, uanset om dette skyldes en sygdom
eller ulykke eller hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke under din ledighedsperiode og dermed ikke er til fuld
rådighed for arbejdsmarkedet.


