3F Lønforsikring

Udskriv formularen

Her kan du få et enkelt overblik over ydelser, præmier og udbetalingsperioder. Lønforsikringen er fradragsberettiget,
hvilket betyder, at du kan trække ca. 1/3 fra i skat. Alka oplyser Skat om din lønforsikring, så du automatisk får dit fradrag.
Se mere på alka.dk/3F eller ring på 70 30 05 07.

Nuværende månedsløn
Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Dækning

Månedlig præmie før skat (sæt kryds)

Månedlig ydelse*

Op til 6 måneders udbetaling
pr. ledighedsperiode

Op til 12 måneders udbetaling
pr. ledighedsperiode

23.648 - 24.897 kr.

16.173 - 17.422 kr.

1.000 kr.

56 kr.

72 kr.

24.898 - 27.397 kr.

17.423 - 19.922 kr.

2.000 kr.

112 kr.

144 kr.

27.398 - 29.897 kr.

19.923 - 22.422 kr.

4.000 kr.

223 kr.

288 kr.

29.898 - 32.397 kr.

22.423 - 24.922 kr.

6.000 kr.

334 kr.

431 kr.

32.398 - 34.897 kr.

24.923 - 27.422 kr.

8.000 kr.

445 kr.

575 kr.

34.898 - 37.397 kr.

27.423 - 29.922 kr.

10.000 kr.

557 kr.

718 kr.

37.398 - 39.897 kr.

29.923 - 32.422 kr.

12.000 kr.

668 kr.

862 kr.

39.898 - 42.397 kr.

32.423 - 34.922 kr.

14.000 kr.

779 kr.

1.005 kr.

42.398 - 44.897 kr.

34.923 - 37.422 kr.

16.000 kr.

890 kr.

1.149 kr.

44.898 - 47.397 kr.

37.423 - 39.922 kr.

18.000 kr.

1.001 kr.

1.293 kr.

47.398 - 48.647 kr.

39.923 - 41.172 kr.

20.000 kr.

1.113 kr.

1.436 kr.

48.648 kr. el. mere

41.173 kr. el. mere

21.000 kr.

1.168 kr.

1.508 kr.

*Du kan maksimalt tegne en dækning, der sammen med dagpenge fra a-kassen, udgør op til 80% af din hidtidige løn, men du kan godt vælge en mindre dækning.
Ovenstående præmier indeholder 1,1% skadeforsikringsafgift til staten. Præmien opkræves kvartalsvis.

Indsendt af
Navn

CPR-nr.

Adresse

Postnr.

By

Policenr. (ved ændringer)

Mdl. bruttoløn*

Tlf.

Dato

Underskrift

*) Nuværende månedlige bruttoløn inklusiv egetbetalt pensionsbidrag m.v., svarende til en almindelig 37 timers arbejdsuge uden overarbejde.

Tilmelding til Betalingsservice
Kontonr.

Jeg erklærer på tro og love, at:
• Mine oplysninger er fuldt sandfærdige og jeg intet har fortiet. Jeg er klar
over, at fortielser eller urigtige oplysninger kan medføre, at forsikringen
nedsættes eller ophæves.
Jeg er indforstået med, at:
• Kommende ledighed, som jeg har
kendskab til eller burde have kendskab til på tegningstidspunktet og som
senere anmeldes, ikke er dækket af
forsikringen.

Jeg samtykker i, at:
• Alka-koncernen anvender de afgivne
oplysninger om kundeforholdet
til rådgivning, service og tilbud i
overensstemmelse med gældende
lovgivning.
• Oplysninger afgivet på denne ansøgning må benyttes af og udveksles
mellem 3F, 3F’s a-kasse, Forsikrings-Aktieselskabet Alka og andre
selskaber i Alka-koncernen, samt
Alkas genforsikringsselskab
Genworth Financial og andre selska-

Kontohavers CPR-nr.

ber i Genworth Financial koncernen,
til administration af denne forsikring.
Jeg har altid ret til at få indsigt i de
samlede oplysninger, og til at rette i
dem, hvis jeg ønsker det.
• 3F og 3F’s a-kasse til Alka til
brug for administrationen af min
Lønforsikring afgiver oplysninger
om mit medlemskab herunder
udbetaling af ydelser m.v.
• Have læst folderen om 3F Lønforsikring.

Sendes til: Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup, att. Lønforsikring
eller mail den til: Kundeservice@alka.dk

Forsikringen tegnes i Alka Forsikring
Forsikringen tilbydes i samarbejde med
Alka Forsikring CVR-nr. 31452317.
Police og forsikringsbetingelser:
Hvis du ønsker at se forsikringsbetingelserne inden du modtager policen,
kan du se dem på alka.dk/3F
Januar 2015

Reg.nr.

