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Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Du kan ved at kontakte os på
loensikring@topdanmark.dk, få besked om de nærmere vilkår, der er relevante for dig.
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark.
Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger du har.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med lønsikring kan du sikre din daglige økonomi, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Du får dækket en del af din lønindtægt
ved ufrivillig ledighed

Hvis du har grund til at tro, at du bliver arbejdsløs,
når du køber forsikringen

Udbetaling op til 12 måneder i træk og
op til 36 måneder i alt

Hvis du selv siger dit job op
Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs, inden udløb
af initialkarensperioden
Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs, inden du
opfylder beskæftgelseskravet

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Dækning op til max 85-90 % af lønnen
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Den første måned af din ledighed er en
selvrisikoperiode, hvor der ikke sker udbetaling fra
forsikringen
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Hvor er jeg dækket?

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du skal være som udgangspunkt være bosiddende
i Danmark for at kunne modtage udbetaling fra
forsikringen.

Du skal opsige forsikringen skriftligt. Opsigelsen
virker fra den 1. i måneden efter Topdanmark har
modtaget opsigelsen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du har pligt til at orientere os såfremt :
- Du bliver ufrivillig arbejdsløs
- Du ikke længere er bosat i Danmark
- Du trækker dig permanent tilbage fra
arbejdsmarkedet
- Du ikke længere er medlem af en dansk
statsanerkendt arbejdsløshedkasse
- Du går ned i løn
Ved ændringer
Du skal give os besked ved ændring af din risiko.
Det kan fx være hvis:
- Du ændrer status fra lønmodtager til selvstændig
eller omvendt
- Du melder dig ud af din A-kasse uden at melde dig
ind i en ny

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler som udgangspunkt forsikringen månedligt
eller kvartårligt. I nogle tilfælde kan du dog vælge,
hvor ofte du vil betale. Du kan betale forsikringen via
Betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder tidligst i kraft den 1. i måneden
efter Topdanmark har accepteret forsikringen.

7876-2_EU-IPID 12.18

Forsikringen fortsætter automatisk i den aftalte
periode, medmindre den opsiges inden.
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