Lønsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: PROSAM ApS
Produkt: Lønsikring
Forsikringsgiver: XL INSURANCE COMPANY SE, a company incorporated in Ireland (company number: 641686)

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af andre dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der
er gældende. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens betingelser, version 701901. Du finder dem på www.prosam.dk.
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?

Hvad dækker den ikke?

Hvornår dækker forsikringen - fx
Lønsikringen dækker hvis du bliver ufrivillig
arbejdsløs

Hvornår dækker forsikringen ikke:
Hvis du havde kendskab til, at du ville blive arbejdsløs
inden forsikringens start

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

Hvis du får kendskab til arbejdsløshed i forsikringens
kvalifikationsperiode
Hvis du selv siger dit arbejde op som lønmodtager

Lønsikring dækker udbetalinger op til 12 måneder i
træk og op til 36 måneder i alt

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
af dækningen?
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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
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Hvor er jeg dækket?

Hvornår starter og slutter dækningen?

Når du er bosiddende i Danmark, og beskæftiget i et
Nordisk Land.

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se
på din police

Hvis du er beskæftiget udenfor Norden, udsendt af
din arbejdsgiver, i en periode der forventes at vare
højst 30 dage.

Forsikringen løber indtil den opsiges skriftligt enten
af dig eller PROSAMFORSIKRING Agentur

Du skal være medlem af en a-kasse

Forsikringen og udbetaling ophører,
•
Ved udgangen af det år, du fylder 60 år
•
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

Du skal stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet
under din arbejdsløshed

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

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal give korrekte oplysninger om dit navn,
adresse og CPR-nummer og arbejdsforhold

Når du modtager policen, skal du læse den igennem
og sikre, at den er som aftalt.
Ved ændringer
Du skal give os besked ved ændring af din risiko.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du skal opsige forsikringen skriftligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler som udgangspunkt én gang om året
på forsikringens årsdag. I de fleste tilfælde kan du
dog vælge, hvor ofte du vil betale.

Resten af året kan du opsige din forsikring med
løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale
et administrationsgebyr.
Har du haft forsikringen i mindre end et år,
er gebyret større.
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Du skal betale forsikringen via Betalingsservice.

Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om
året en måned inden forsikringens årsdag.
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