
Selskab: FF Forsikring A/S
Danmark 

FT-nr. : 53108 Produkt: Lønsikring
pr. 1. januar 2023 

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?

I tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed, som du får kendskab til 
fem måneder eller senere efter den er trådt i kraft. Du kan
maksimalt være dækket for 90 % af din bruttoløn (grundløn, 
eksklusive arbejdsmarkedsbidrag og pension, men inklusiv 
almindelig bonus, provision og variable skattepligtige tillæg).

Dækning på minimum 18.000 kr. og maksimalt 40.000 kr.
ved Fri Lønforsikring og minimum 1.000 kr. og maksimalt 
40.000 kr. ved supplerende lønsikring. 

Individuel karriererådgivning i hele forsikringsperioden.

Tre perioder af 12 månederes udbetaling.

 

En lønsikring, 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 i mindst tre måneder.

Hvis du ved jobskifte ikke har ret til tre måneders op-
sigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side.

Hvis du ikke skriftligt, uden ugrundet ophold, anmelder
din opsigelse til FF Forsikring A/S.

Hvad dækker den ikke?
Hvis du bliver opsagt, eller får kendskab til forhold der senere 
er medvirkende til en opsigelse, i forsikringens kvalifikations-
periode. 

Hvis du er helt eller delvist syg på opsigelsestidspunktet,  
skadeanmeldelsestidspunket, 1. dag efter din fratrædelse 
eller den dag du ville have ret til udbetaling af lønsikring.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler løn de første hele
5 måneder efter, du har tegnet forsikringen. 

Hvis du er tidsbegrænset ansat på opsigelsestidspunktet.

Hvis du i de seneste 13 uger før fratrædelsestidspunktet
i gennemsnit har været beskæftiget mindre end 16 timer
pr. uge ved din arbejdsgiver.

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

Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovederhverv 
eller ansættes i en virksomhed, som ejes af nærmeste familie.

Alle former for frivillige opsigelser.

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

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 en måned af gangen og fornyes automatisk hver den 1. i måneden.

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 fra opsigelsestidspunktet være aktiv jobsøgende.

Du skal informere om ændringer, der har betydning for forsikringsaftalen fx jobskifte, arbejdstid, overgang til selvstændig virksomhed. 

Du skal anmelde opsigelse uden ugrundet ophold.

Du skal give os samtykke til at indhente oplysninger om relevante forhold ved din fagforening, a-kasse og andre relevante aktører.

Køber du supplerende lønsikring, men har lønsikring et andet sted, skal du selv opsige den. Det samme gælder med din a-kasse, hvis du køber 
Fri Lønforsikring.
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