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Lønsikring  
  

Selskab: Købstædernes Forsikring          FT.nr.: 51778 

Her får du et overblik over, hvordan vores lønsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse mere i vores 
vilkår, som du finder på kfforsikring.dk. Vælger du en lønsikring hos os, kan du se din police på Mit KF, som beskriver, 
hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores fælles aftalegrundlag. 

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 eller sygedagpenge. Dermed får du både dagpenge og det ekstra beløb, som du har forsikret dig for med 
lønsikringen. Du kan forsikre dig fra 1.000 kr. til 30.000 kr. om måneden i 6 eller 12 måneder, som du selv vælger på 
forhånd. 

 

Hvad dækker den? 

✓ Du kan få udbetaling fra forsikringen, hvis du 

bliver ufrivillig arbejdsløs og modtager 

dagpenge. 

✓ Du kan få udbetaling fra forsikringen, hvis du 

bliver ufrivillig arbejdsløs pga. sygdom eller 

ulykke og modtager sygedagpenge. 

✓ Du får dækket betalingen for andre 

forsikringer, som din husstand har hos 

Købstædernes Forsikring, mens du får 

udbetaling fra din lønsikring - 

præmiefritagelse. 

✓ Du får jobrådgivning. Hjælp til at komme 

hurtigt tilbage i job i samarbejde med AS3 - 

allerede i opsigelsesperioden. 

✓ Som selvstænding kan du får udbetaling fra 

forsikringen, hvis du bliver ufrivllig arbejdsløs 

pga.: 

 

• Betalingsstandsning 

• Konkurs 

• Panthaver står for driften inden 

tvangs-auktion (brugeligt pant) 

• Tvangsauktion 

• Lukning af virksomhed pga. egen 

sygdom, som ikke er undtaget. Det er 

et krav, at en læge bekræfter en 

medicinsk tilstand, som forhindrer dig 

i at udføre dit sædvanlige arbejde. 

 

 

Hvad dækker den ikke? 

 Vi dækker ikke de første 30 dage af hver 

ledighedsperiode. 

 Hvis du havde kendskab til, at du ville blive 

arbejdsløs inden forsikringens start. 

 Hvis du selv har opsagt dit arbejde. 

 Hvis du bliver arbejdsløs pga. sygdom, som du 

havde kendskab til inden forsikringens start.  

 Hvis du bliver arbejdsløs pga. sygdom eller 

ulykke som er selvforskyldt.  

 Vi dækker ikke sygdom under arbejdsløshed 

som skyldes psykisk sygdom eller stress.  

 Vi dækker ikke sygdom under arbejdsløshed, 

som skyldes ryg- eller nakkebesvær, som ikke 

kan direkte påvises med fx en 

røntgenundersøgelse. 

 Se flere undtagelser i vilkårene. 

   

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Du skal have været i beskæftigelse i min. 12 

måneder før din første arbejdsløshedsdag. 

! Forsikringen skal være trådt i kraft min. 9 

måneder før din første arbejdsløshedsdag. 

! Du må ikke være ansat som lønmodtager i en 

virksomhed, hvor du eller din ægtefælle, 

samlever, registrerede partner, børn, 

forældre, svigerforældre, stedforældre og 

bedsteforældre samt hel- og halvsøskende, 

udøver afgørende indflydelse. 

! Du må maksimalt forsikre dig for op til 90 % af 

din bruttoløn fratrukket Arbejdsmarkedsbidrag. 

! Du får udbetalt lønsikring i højst 6 eller 12 

måneder pr. arbejdsløshed i højst 3 

arbejdsløshedsperioder af maksimalt den 

valgte udbetalingsperiode i hele forsikringens 

levetid.  

 

https://kfforsikring.dk/privat/vilkaar-privat/
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Hvor er jeg dækket? 

✓ Du skal have fast bopæl i fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne). 

✓ Du må være udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land i højst 12 måneder. 

     

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

– Du skal give korrekte oplysninger om dit navn, adresse og CPR-nummer og arbejdsforhold. 

– Du skal være medlem af en dansk a-kasse. 

– Du skal stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet under din arbejdsløshed, med mindre arbejdsløsheden skyldes 

sygdom, som er dækket af forsikringen. 

– Du skal, senest 30 dage efter du får viden om, at du bliver arbejdsløs, kontakte Købstædernes Forsikring. 

– Du skal deltage i et obligatorisk jobrådgivningsforløb. 

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

     

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du betaler forsikringen månedligt over Betalingsservice. 

     

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på din police. Forsikringen gælder for 1 måned af gangen, og vi 
fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt. 

     

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige din forsikring uden gebyrer, hvis du eller dit nye forsikringsselskab sender en skriftlig opsigelse inden for 
en måned + løbende måned.  

 
 


