Malerforbundets Lønsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Alka Forsikring A/S, Danmark

FT-nr. : 50043

Produkt : Lønsikring

Hvis du er almindeligt kontingentbetalende medlem af både Malerforbundet og Byggefagenes A-kasse, er du automatisk omfattet af
Malernes Lønsikring hos Alka. Vær opmærksom på, at dette faktaark giver dig et generelt overblik over lønsikringen. Hvis du ønsker at
få alle detaljer, finder du de fulde forsikringsbetingelser, der gælder for forsikringen på www.alka.dk/forbundsfordele/malerforbundet
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Lønsikringen dækker, hvis du bliver ledig, og det ikke er selvforskyldt. Hvis du er berettiget til dækning fra lønsikringen, udbetaler vi
forsikringsydelsen umiddelbart efter, du har fået udbetalt dine dagpenge fra a-kassen. Der udbetales fra lønsikringen for samme
perioder og antal timer, som du får dagpenge fra din a-kasse.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?












Ledighed, der ikke er selvforskyldt
Ledighed, ved frivillig fratrædelsesaftale med
minimum det normale opsigelsesvarsel og som
ikke er selvforskyldt



Op til 80% af din tidligere løn efter arbejdsmarkedsbidrag minus dagpenge fra a-kassen



Udbetaling for op til 802 timers ledighed pr.
dagpengeperiode i a-kassen

Ledighed i kvalifikationsperioden
Ledighed, der er selvforskyldt
Ledighed, når du får karantæne i a-kassen
Hvis du ikke får dagpenge fra a-kassen
Under sygdom og orlov
Under aktivering i privat løntilskudsjob
De første 74 timers ledighed pr.
dagpengeperiode i a-kassen (selvrisikoperiode)

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
!
!

Maksimal udbetaling pr. måned 10.230 kr. (2018)
Maksimal udbetaling pr. dagpengeperiode i akassen 51.150 kr. (2018)

Hvor er jeg dækket?



Danmark
Øvrige EU- og EØS-lande

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal give samtykke til, Alka og Malerforbundet må registrere og behandle dine oplysninger og udveksle dem, så
vi kan administrere forsikringen

-

Du skal betale din forsikring til tiden
Ved ledighed er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse ledigheden
Hvis du bliver ledig, skal du anmelde det til Malerforbundet. Du skal give de oplysninger, der er nødvendige for, at vi
kan behandle din anmeldelse

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale din lønsikring hver måned. Opkrævningen sker sammen med dit medlemskontingent til Malerforbundet.
Du skal betale, så længe du er medlem af Malerforbundet og Byggefagenes A-kasse. Malerforbundet sender pengene
videre til Alka.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Du omfattes af forsikringen fra det tidspunkt, hvor du er medlem af både Malerforbundet og Byggefagenes A-kasse.
Dækningen starter fra det tidspunkt, hvor du har optjent kvalifikationsperioden på 12 måneder. Dækningen løber så
længe, du er medlem af både Malerforbundet og Byggefagenes A-kasse, medmindre den forinden opsiges af
Malerforbundet eller Alka.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Lønsikringen kan ikke opsiges, da den er en fast del af dit medlemsskab af Malerforbundet.

