
Selskab: FF Forsikring A/S
Danmark 

FT-nr. : 53108 Produkt:
Indtægtssikring
pr. 1. januar 2022

Dette dokument er et generelt overblik over de væsentligste oplysninger om forsikringsproduktet. De fuldstændige oplysninger
vil fremgå af dit forsikringstilbud, din police og forsikringsvilkårene for produktet. 

Hvad dækker den?

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Dækning på minimum 1.000 kr. og maksimalt 20.000 kr. 

Dækning ved salg, konkurs eller lukning af din virksomhed.

Individuel karriererådgivning i hele forsikringsperioden.

Tre perioder af 12 måneders varighed. 

Dækker maksimalt, sammen med dagpengeudbetalingen,
90 % af din hidtidige skattepligtige arbejdsfortjeneste
minus AM-bidrag.

En forsikring, der dækker, hvis du bliver arbejdsløs.

Hvis du er syg eller har barselsorlov i arbejdsløsheds-
perioden.

Hvis du ikke deltager aktivt i outplacementforløbet gennem, 
FF Forsikring A/S.

Hvis du ikke har deltaget i outplacementforløbet i mindst 1 
måned.

Der er 1 måneds selvrisiko efter virksomhedens ophør, før 
indtægtssikring kan udbetales. 

Hvad dækker den ikke?
Hvis du får kendskab til arbejdsløshed i forsikringen kvalifika-
tionsperiode, som er 5 måneder.

Hvis din arbejdsfortjeneste ikke er tilstrækkelig.

Hvis du ikke driver selvstændig virksomhed som hoved-
erhverv i min. 30 timer pr. uge.

Hvis du ikke står fuldt til rådighed for det danske arbejds- 
marked.

Hvis du ikke er medlem af Frie Selvstændige og A-kassen Frie. 

Hvis du bor og opholder dig i udlandet i arbejdsløsheds-
perioden.

Hvis din virksomhed ophører på grund af konkret fremad-
rettet begivenhed fx nyt job, rejse, uddannelse.

Hvor er jeg dækket?

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Hvornår går dækningen til og fra?

Hvordan kan jeg opsige aftalen?

Du er dækket, når du bor og opholder dig i Danmark i
arbejdsløshedsperioden.

Du kan betale din forsikring kvartårligt eller månedligt. Du skal senest betale på den dato, der står på din opkrævning. Du kan betale via Nets 
eller indbetalingskort.

Du kan tidligst købe forsikringen til den førstkommende 1. i en måned, efter selskabet har modtaget din begæring. Forsikringen dækker efter 
kvalifikationsperioden på fem måneder. Forsikringen er gældende et år af gangen, men bliver automatisk fornyet hver år den 1. januar, som
er forsikringens hovedforfaldsdato.

Du kan skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel til den 1. i en måned.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal betale din præmie til tiden.

Du skal være aktiv jobsøgende og følge genplaceringsaftalen, fra virksomhedens ophør.

Du skal informere om ændringer, der har betydning for forsikringsaftalen fx overgang til lønmodtagerjob, ændring i din virksomheds
ejerforhold, ændringer i din indtægt. 

Du skal anmelde virksomhedens ophør uden ugrundet ophold.

Du skal give os samtykke til at indhente oplysninger om relevante forhold ved Frie Selvstændige, A-kassen Frie, Skattestyrelsen og andre 
relevante aktører. 

Du skal selv opsige tidligere arbejdsløshedsforsikringer.

Dokument med oplysninger
om forsikringsproduktet


