LØNSIKRING
Saml dine forsikringer hos
os og få unikke fordele

Bliver du pludselig arbejdsløs, kan det få stor betydning for din
privatøkonomi og din familie. Og for mange mennesker er dagpenge
ikke nok til at dække husstandens faste udgifter.

• 0 % i selvrisiko på dine forsikringer,
hvis du får en skade, mens du er uden
job.

En lønsikring kan give dig ro og én ting mindre at bekymre dig om, hvis
du pludselig står uden job. Forsikringen supplerer dagpengene fra din
a-kasse og sikrer dig en indkomst, så kan du fokusere på at finde nyt
arbejde - uden at bekymre dig om, hvordan du får betalt dine regninger.

• 5000 kr. i hånden, hvis familiens børn
under 18 år får visse knoglebrud.

Sådan dækker forsikringen

• Ingen forhøjet selvrisiko på bilforsikringen for familiens børn til og med 25
år, når de låner husstandens bil.

• Vi udbetaler op til 80 % af din arbejdsindkomst, hvis du pludselig bliver
arbejdsløs, eller du mister dit arbejde pga. sygdom eller uarbejdsdygtighed.
• Vi udbetaler i op til 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode - 36 måneder i alt.
• Vi betaler for dine forsikringer i Købstædernes Forsikring i den periode, du
er arbejdsløs og er dækket af forsikringen.

• En garanti der sikrer dig fuld erstatning, hvis din indbosum er sat for lavt.
• 10 % rabat på alle dine forsikringer.

Forløb for lønsikring

Læs om fordelsprogrammet på
kfforsikring.dk/fordelskunde

Krav om 12 mdr’s
sammenhængende arbejde

I arbejde

Kvalifikationsperiode
6 mdr

Udbetaling max 12 mdr.

Opsigelsesperiode

Månedlig
udbetaling
fra
lønsikring

Selvrisiko
30 dage

Løn

Månedlig
udbetaling
fra
lønsikring

Månedlig
udbetaling
fra
lønsikring

Tilbage
i arbejde

Ubetaling af dagpenge fra din a-kasse
Tid

Forsikring
træder i kraft

Du bliver
opsagt

Du stopper
med at
arbejde

Udbetaling
starter

Du bliver
ansat i nyt
arbejde

Vær opmærksom på, at du skal opfylde særlige krav for at købe en lønsikring.
Læs mere i vilkårene på kfforsikring.dk eller kontakt os.

Det er værd at lægge mærke til
• Du er dækket allerede 6 måneder efter, du har tegnet forsikringen.
• Vi overfører den anciennitet, du evt. har optjent i et andet selskab, til din
nye forsikring.

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST
Købstædernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Du er velkommen til at
kontakte os

Ring på 33 45 74 72
Hverdage fra kl. 08.30 – 16.00
Send os en mail:
kundeservice@kfforsikring.dk
Kfforsikring.dk

