
Her kan du læse en kort beskrivelse af vores lønsikring. Dokumentet er ikke tilpasset dine individuelle tilvalg og viser ikke det kom
plette billede over alle betingelserne for din police. Du kan se mere om forsikringen i produktbeskrivelsen og øvrige betingelser på 
detfagligehusforsikring.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?
En lønsikring giver dig mulighed for at få udbetalt et beløb hver måned i tilfælde af, at du bliver arbejdsløs og får dagpenge. Dermed 
får du både dagpenge og det ekstra beløb, som du har forsikret dig for med lønsikringen. Du kan forsikre dig fra 500 kr. om måneden 
til 40.000 kr. om måneden i et fastsat antal måneder, som du selv vælger på forhånd. 

Hvad dækker den?
Lønsikringen dækker hvis du bliver ufrivillig 
arbejdsløs.

Lønsikringen dækker nogle former for 
arbejdsløshed som følge af sygdom, samt hvis du 
bliver uarbejdsdygtig i en ledighedsperiode. 

Hvad dækker den ikke?
Hvis du havde kendskab til, at du ville blive 
arbejdsløs inden forsikringens start.

Hvis du får kendskab til arbejdsløshed i 
forsikringens kvalifikationsperiode.

Hvis du selv siger dit arbejde op som lønmodtager.

Hvis du er midlertidig hjemsendt eller ledig fra 
sæsonbetonet beskæftigelse.

Hvis du bliver ledig fra en tidsbegrænset stilling.

Hvis du har selvstændig virksomhed.

Hvis du mister dit arbejde pga. berettiget 
bortvisning.

Hvis du bliver arbejdsløs pga. sygdom eller ulykke 
som du kendte til, inden du tegnede forsikringen. 

Hvis det er stress, medmindre lidelsen er 
diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri.

Hvis det er ryg og nakkelidelse, medmindre 
lægen kan påvise objektive fysisk årsag. 

Er der nogen begrænsninger?
Lønsikringen har en selvrisikoperiode på 15 eller 
30 kalenderdage inden udbetaling kan begynde.

Du må maksimalt forsikre dig for op til 90% af din 
bruttoløn. 

Du får udbetalt lønsikring pr. arbejdsløshed i højst 
de antal måneder, du har valgt at forsikre dig for. 

Du kan maksimalt få udbetaling i 36 måneder i 
hele forsikringens levetid. 
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Hvor er jeg dækket?
 Du skal være bosiddende i Danmark.

 Du må være udsendt af en dansk arbejdsgiver i en periode der forventes at vare højst 30 dage. 

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give korrekte oplysninger om dit navn, adresse og CPRnummer og arbejdsforhold

• Du skal være medlem af en akasse 

• Du skal stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet under din arbejdsløshed

• Når du modtager policen, skal du læse den igennem og sikre, at den er som aftalt.

 
Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft. Aftalen skal være tilmeldt BetalingsService og du betaler forsikringen pr. 
måned. 

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på din police. 

Forsikringen løber indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller DFA Forsikrings Agentur

Forsikringen og udbetaling ophører, 

• Når du opnår den officielle folkepensionsalder

• Hvis du går på pension, førtidspension, bliver bevilget fleksjob

• Hvis du har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

• Hvis du ikke har indbetalt præmie senest ved udløbet af fristen i 2. rykkerskrivelse. 

• Hvis du giver os urigtige oplysninger

• Hvis du afgår ved døden 

Forsikringen forlænges automatisk et år pr. hovedforfald, med mindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du har 14 dages fortrydelsesfrist på købet af forsikringen. Forsikringen kan fortrydes skriftligt. 
Du kan når som helst opsige forsikringen. Opsigelsen skal ske skriftligt og det gælder med 14 dages varsel til  
udgangen af en måned.


