
LIGE BLEVET
LEDIG?

SÅDAN GØR DU FOR
AT FÅ PENGE FRA
HK STAT
LØNFORSIKRING
1.TILMELD DIG PÅ JOBCENTRET
 / Du tilmelder dig på jobnet.dk.

 / Husk også at lægge dit CV ind og registrere din jobsøgning på joblog.

2. LOG IND PÅ MIT HK OG UDFYLD EN LEDIGHEDSERKLÆRING
 / Du finder ledighedserklæringen i menuen under selvbetjeningen.

3. HVIS DU HAR HAFT FRAVÆR UDEN LØN
Hvis du har haft fravær uden løn, kan du oplyse det på ledighedserklæringen.

4.AFVENT EN MAIL FRA HK’S A-KASSE
Efter du har meldt dig ledig, sender a-kassen dig en besked om, at du er godkendt til at modtage dagpenge.

5. GÅ IND PÅ HK.DK/STAT/LOENFORSIKRING
 / Scroll ned til afsnittet ”Sådan får du udbetalt penge fra HK Stat Lønforsikring”.

 / Klik på linket ”Log ind og giv oplysninger om din løn”.

 / Til brug for udbetaling af lønforsikring skal du oplyse om din løn for de seneste 3 måneder. I lønnen skal du medregne din 
almindelige faste løn. Det vil sige grundløn + kvalifikations-/funktionstillæg) + værdien af evt. fri telefon).

/ Du må ikke medregne evt. overtidsbetaling, genetillæg, fast påregnelige tillæg, særlig feriegodtgørelse, 
pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelse, feriepenge og fastholdelsesbonus.

/ Har du tidligere fået foretaget en beregning i a-kassen, har a-kassen forudfyldt månederne nedenfor.  
Hvis du har ret til en ny beregning i a-kassen, rettes dato automatisk.

/ Når du har tastet dine lønoplysninger, skal du trykke på knappen ’Beregn’.

/ Du får nu en opgørelse over det, Alka beregner din forsikringsydelse ud fra. Tryk på ”Næste trin”. Marker, om du ønsker en 
kvittering. Godkend via den nederste knap i det grå felt. Tryk derefter på ”Gem”.

OBS: Din første udbetaling fra lønforsikringen får du den 7. bankdag, efter du har fået dagpenge.

Pengene indsætter ALKA på din NemKonto. Du kan følge udbetalingen på alka.dk – log på MitAlka med NemID.
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SPØRGSMÅL?

RING 33 30 42 61

La
ge

rn
r.:

 4
40

80
58

01
5

4408058015_HK_Stat_LIGE BLEVET LEDIG_A4.indd   1 20/10/2017   14.25


