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Her kan du læse en kort beskrivelse af den kollektive lønsikring. Du kan se mere om forsikringen og os på lb.dk. Det er aftalen mellem LB
Forsikring og BUPL, de samlede vilkår og dit forsikringsbevis, der tilsammen er din aftale om lønsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Lønsikring dækker dig, der er medlem af både BUPL og BUPL-a, så du i en periode kan supplere dine dagpenge med Lønsikring, hvis du
bliver ledig.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

4 Forsikringen dækker ved ufrivillig ledighed.
4 Forsikringen supplerer dine dagpenge fra

BUPL-a, så du samlet kan du få udbetalt op til
90 % af din tidligere løn i op til 12 måneder.
Vi udbetaler højst 3.500 kr. om måneden og
højst 21.000 kr. i alt pr. ledighedsperiode.
Vi udbetaler mindst 600 kr. om måneden.
Hvis dine lønforhold er sådan, at vi ikke kan
udbetale 600 kr. om måneden til dig, uden du
bliver modregnet i dine dagpenge, får du ikke
lønsikring.

Lønsikring dækker kun i situationer, der er
dækket efter vilkårene, det betyder:

8 Forsikringen dækker ikke selvforskyldt

ledighed, det betyder, at du ikke kan få
lønsikring, hvis du selv siger op eller bliver
berettiget bortvist.
8 Forsikringen dækker ikke hvis du ikke står til
rådighed for det almindelige arbejdsmarked:
Det gælder fx, hvis du er på efterløn, er tilkendt
et fleksjob, er under uddannelse eller ansat i
seniorjob.
8 Vi udbetaler ikke lønsikring for dage, hvor du
ikke har ret til at få udbetalt dagpenge: Fx i
situationer med sygdom, arbejdskonflikt, under
aktivering eller karantæne.
8 Forsikringen dækker ikke ledighed, der
indtræder direkte eller indirekte som følge af
frihedsberøvelse, krig, krigslignende forhold,
terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige
uroligheder eller nuklear påvirkning.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Forsikringen dækker ikke I kvalifikationsperioden. Det betyder:

!
!
!

Forsikringen dækker ikke, før du har betalt til
forsikringen i minimum 6 måneder, og
forsikringen dækker ikke, hvis du ikke har
optjent dagpengeret, og
forsikringen dækker først når du har været i
ustøttet og ordinært arbejde indenfor BUPL’s
forhandlingsområde i mindst 12 måneder efter,
at du blev omfattet af ordningen.
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Hvor er jeg dækket?
4 Forsikringen dækker dig, når du bor i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?
· Du skal bevare dit medlemskab af BUPL og BUPL-a, hvis du fortsat ønsker at være omfattet af dækningen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
BUPL opkræver betaling for lønsikring sammen med kontingentet.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker fra den dag, du er medlem af både BUPL og BUPL-a. Herefter dækker forsikringen,
indtil gruppeaftalen bliver opsagt eller du ikke længere er medlem i BUPL og BUPL-a.
BUPL kan aftale ændringer i forsikringen på dine vegne.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Det er kun BUPL, der kan opsige aftalen med os.

LB Forsikring A/S, Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø. Tlf: 33 11 77 55. CVR nr: 16 50 08 36. www.lbforsikring.dk

