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Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelse r. Forsikringsbetingelserne
kan findes på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Lønsikring er en forsikring, der dækker, hvis du bliver ufrivilligt ledig.

Hvad dækker den?



Forsikringen dækker i tilfælde af ufrivillig
arbejdsløshed, som du får kendskab til tidligst 12
måneder efter forsikringens ikrafttræden.



Forsikringen er et supplement til dit medlemsskab
af en a-kasse og dækker med den i policen
angivne sum. Du kan dog maksimalt være dækket
for 90% af din bruttoløn fratrukket AM-bidrag.



Forsikringen kan udbetales i 3 perioder med
ufrivillig ledighed. Hver udbetalingsperiode kan
være på op til 12 måneders varighed.



Hjælp til at finde et nyt job via outplacement.

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker ikke :



I de første 12 måneder efter forsikringens
ikrafttræden (kvalifikationsperioden).




Hvis du ikke opfylder arbejdskravet.



Hvis du selv siger dit job op, eller hvis ledigheden
på anden vis ikke opfylder kravet om ufrivillig
ledighed.



Hvis du bliver ledig fra et ansættelsesforhold hos
nærmeste familie eller i en virksomhed, du selv
ejer/er medejer af.



Hvis du havde kendskab til, at du ville blive
opsagt, da du købte forsikringen.



Hvis du har fået karantæne i a-kassen.
Forsikringen dækker heller ikke, når karantænen
er udstået.



Hvis du ikke har ret til dagpenge fra en dansk akasse.

Hvis du bliver ledig efter tidsbegrænset
ansættelse.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!
!

Der er en selvrisikoperiode på 1 måned fra
ledighedens første dag.
Perioder under ledighed, hvor du er syg, holder ferie
eller orlov, eller på anden måde ikke er til fuld
rådighed for arbejdsmarkedet, er ikke dækket.
Hvis du ikke deltager i outplacementforløbet.

Hvor er jeg dækket?



Du er dækket, når du bor og opholder dig i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give os korrekte oplysninger om dig selv og dit ansættelsesforhold samt acceptere købsbetingelserne, når du tegner
forsikringen.

-

Du skal betale din præmie til tiden.
Du skal informere om ændringer, der har betydning for forsikringen, f.eks. jobskifte, hvis du får selvstændig virksomhed, flytter, eller
går på pension.

-

Hvis du bliver opsagt, skal du anmelde det til os inden 14 dage efter, du har modtaget din opsigelse.
Hvis du bliver opsagt, skal du deltage i outplacementforløb.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales senest den dag, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten.
Forsikringen betales månedligt.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder tidligst i kraft den dag, vi har modtaget din accept på forsikringen. Forsikringen dækker efter kvalifikationsperioden på
12 måneder.
Forsikringen er gældende for én måned ad gangen og fornyes automatisk, indtil den opsiges skriftligt af enten dig eller os.
Forsikringen ophører senest på det tidspunkt, hvor du opnår folkepensionsalderen, går på førtidspension, efterløn eller får fleksjob.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Forsikringen skal opsiges skriftligt.
Forsikringen kan opsiges med 30 dages varsel til den 1. i en måned.
Forsikringen kan fortrydes indtil 14 dage efter forsikringens ikrafttrædelse, eller 14 dage efter du har modtaget vilkårene for
forsikringen (den seneste af de to datoer).

