FORSIKRINGSFORBUNDETS LØNSIKRING

Ekstra sikkerhed, hvis du
bliver ramt af ledighed

Medlemmer af Forsikringsforbundet tilbydes lønsikring i samarbejde med
Topdanmark. Det betyder, at du kan få ekstra økonomisk sikkerhed, så du ikke skal
klare dig for dagpengene alene, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs.

Bevar op til 90 % af din løn med Forsikringsforbundets
lønsikring
y For både lønmodtagere og selvstændige
y Vælg selv, hvordan du vil være dækket
y Kan fx dække helt indtil du fylder 65 år
y Du skal ikke være medlem af en a-kasse

Kan du købe Forsikringsforbundets lønsikring?
Du kan købe Forsikringsforbundets lønsikring, hvis du:
y Er medlem af Forsikringsforbundet
y Er mellem 18 og 60 år — det vil sige, at du ikke må være fyldt 60 år
den dag, forsikringen træder i kraft
y Arbejder mindst 16 timer om ugen som lønmodtager eller 30 timer
som selvstændig
y Ikke har kendskab til, at du vil blive ledig
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Lønsikring handler om tryghed for dig og din familie. Forsikringsforbundets
lønsikring giver dig den ro og tryghed, som gør det nemmere at komme videre i
arbejdslivet, hvis du bliver ufrivillig ledig.

Få mere at vide
Læs mere og beregn din pris
hos Topdanmark på
www.topdanmark.dk/
forsikringsforbundet

Hvor meget kan du få i lønsikring?
Herunder kan du se eksempler på, hvad du kan få i lønsikring — og hvad
forsikringen koster. Alle beløb er før skat.

Christina på 29 år
y Er single uden børn
y Arbejder som skadebehandler i e
 t pensionsselskab
y Tjener 33.500 kr. før skat
Lønsikring
Dagpenge
Samlet indkomst

8.655 kr.
19.083 kr.
27.738 kr.

Pris pr. måned
(inkl. skadeforsikringsafgift)

380,47 kr.

Peter på 35 år
y Er ugift og nybagt far
y Arbejder som erhvervsassurandør i et forsikringsselskab
y Tjener 45.000 kr. før skat
Lønsikring
Dagpenge
Samlet indkomst

18.177 kr.
19.083 kr.
37.260 kr.

Pris pr. måned
(inkl. skadeforsikringsafgift)

799,06 kr.

Priser er inkl. Skadeforsikringsafgift. Alle beløb er brutto og pr. måned, medmindre
andet er angivet. Beløbene gælder fra 1. oktober 2020. Prisen efter skat kan variere
alt efter din trækprocent. Her er prisen udregnet efter en trækprocent på 31,6 efter
arbejdsmarkedsbidrag.

Dette er et markedsføringsmateriale, hvor der ikke er plads til
alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse
forsikringens vilkår. Du finder dem på www.topdanmark.dk.

