
I HK tror vi på stærke fællesskaber. Jo flere vi er, 
jo bedre muligheder kan vi skabe for hinanden.

I HK Privat er alle medlemmer af vores fagforening og a-kasse omfattet af 
Danmarks bedste lønforsikring. Sådan skaber vi tryghed i fællesskab.

HK KRIFA Det Faglige Hus Business Danmark

Tillidsrepræsentant ✓ ✗ ✗ ✗
Konfliktstøtte i tilfælde af 

storkonflikt ✓ ✗ ✗ ✗
Forhandler overenskomst 

og lokalaftaler ✓ ✗ ✗ ✗
Udvikler dit fag og dine 
uddannelsesmuligheder ✓ ✗ ✗ ✗

Kan føre sager i det  
faglige retssystem ✓ ✗ ✗ ✗

Fagforening 463 kr. 150 kr. 69 kr. 167 kr.

A-kasse 517 kr. 505 kr. 486 kr. 490 kr.

Lønforsikring 98 kr. 350 kr. 505 kr. 304 kr.

Samlet for fagforening, 
a-kasse og lønforsikring 1.078 kr. 1.005 kr. 1.060 kr. 961 kr.

Alle tal er indhentet i september 2022 og gælder for en fuldtidsansat administrationsmedarbejder på 50 år, der tjener 37.000 kr. måneden før skat og bor i Rødovre. Der er i alle tilfælde udvalgt udbydernes billigste 
sammenlignelige forsikringer og sigtet efter at ramme nogenlunde ens udbetalinger. Uden lønforsikring vil du i tilfælde af ledighed maksimalt få højeste dagpengesats, som er 19.728 kr. HK’s lønforsikring gælder 
allerede fra første ledighedsdag. Den første tid er netop den vigtigste, da mange kommer hurtigt i job igen. Den månedlige udbetaling før skat inkl. dagpenge på højeste sats er mellem 28.351 kr. og 30.351 kr. 
HK‘s lønforsikring giver med 29.600 kr. den næsthøjeste bruttoudbetaling.

Det er et krav for at få ydelser fra lønforsikringen, at du har optjent ret til en fuld dagpengeperiode fra  
en a-kasse ved at have været i ordinær og ustøttet beskæftigelse i mindst et år inden for HK Privats,  
HK Kommunals eller HK Stats område, inden du bliver opsagt.

HØR NÆRMERE ELLER MELD DIG IND HOS 
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HK KOLLEKTIV LØNFORSIKRING

KUN PÅ PRISEN ER 
VI NÆSTEN ENS
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DET MED SMÅT KAN  
FÅ STOR BETYDNING
Der er stor forskel på forsikringsvilkårene i de forskellige forsikringer. Stiger præmien med din alder?  
Bliver din udbetalingsperiode sat ned, når du fylder 50? Er der en karantæneperiode, før du kan få lønforsikring? 

HK KRIFA Det Faglige Hus Business Danmark

Hvornår skal den  
senest tegnes?

 ĥ Der er ingen 
aldersgrænse.

 ĥ Inden du fylder 60 år.  ĥ Inden du fylder 59 år.  ĥ Inden du fylder 60 år.

Stiger prisen med 
min alder?

 ĥ Nej  ĥ Nej  ĥ Ja, prisen stiger med 25 %,  
når du fylder 50 år.

 ĥ Ja, prisen stiger med 
10 %, når du fylder 50 
år og med 25 %, når 
du fylder 60 år.

Bliver 
dækningsperioden 
kortere, fordi jeg 
bliver ældre?

 ĥ Nej  ĥ Ja, den reduceres 
med 25% det år, du 
fylder 61.

 ĥ Ja, når du fylder 61 år, 
reduceres den maksimale 
dækningsperiode til  
6 måneder.

 ĥ Ja, til 9 måneder  
når du fylder 50, og  
6 måneder når du 
fylder 60.

Hvor mange 
perioder kan jeg 
få udbetaling fra 
lønforsikringen

 ĥ Et ubegrænset  
antal perioder.

 ĥ Maksimalt 3 
perioder.

 ĥ Du kan maksimalt få 
udbetaling  
i 36 måneder i hele 
forsikringens levetid.

 ĥ Maksimalt 360 dage 
pr. periode og højst 
1.080 dage i alt.

Skal jeg selv  
justere 
lønforsikringen, 
hvis min løn 
ændrer sig?

 ĥ Nej, HK beregner 
ud fra dine aktuelle 
lønsedler.

 ĥ Ja, du skal selv rette 
ved fx lønstigning - 
det kan betyde noget 
for din dækning.

 ĥ Ja, du skal selv rette ved 
fx lønstigning – det kan 
betyde noget for din 
dækning.

 ĥ Ja, du skal selv rette 
ved fx lønstigning  
– det kan betyde noget 
for din dækning.

Er der tilfælde, 
hvor min 
lønforsikring ikke 
dækker, selv om 
min ledighed er 
uforskyldt?

 ĥ HK udelukker 
ingen pga. 
sygdom eller 
andet ikke-
selvforskyldt.

 ĥ Ja, ved ledighed på 
grund af jordskælv, 
naturkatastrofer, 
krig, krigslignende 
forhold, 
terroraktioner, 
optøjer, oprør, 
borgerlige 
uroligheder eller 
nuklear påvirkning. 

 ĥ Ja, ved ledighed pga. 
sygdom eller ulykke, som 
du kendte til, inden du 
tegnede forsikringen. Hvis 
det er stress, som ikke 
er diagnosticeret af en 
speciallæge i psykiatri. Hvis 
det er ryg- og nakkelidelse, 
medmindre lægen kan 
påvise objektiv fysisk årsag. 

 ĥ Ja, ved ledighed på 
grund af hiv, aids, 
krig, terrorhandlinger, 
diverse psykiske 
lidelser, stress, 
ryglidelser, alkohol- 
og narkotikamisbrug 
eller kriminelle 
handlinger.

Hvornår ophører 
min lønforsikring?

 ĥ Ved den enhver tid 
gældende folke-
pensionsalder. 

 ĥ Ved den enhver 
tid gældende 
folkepensionsalder.

 ĥ Ved den enhver 
tid gældende 
folkepensionsalder.

 ĥ Ved den måned, du 
fylder 65 år.

Er der først en 
periode med 
karantæne/ 
selvrisiko, hvis jeg 
bliver uforskyldt 
ledig?

 ĥ Nej, du får 
lønforsikring  
fra første dag.

 ĥ Ja, 30 dage. Og 
der er krav om, 
at du deltager 
i et individuelt 
outplacementforløb. 

 ĥ Ja, 15 eller 30 
kalenderdage alt efter, 
hvilken prismodel du 
vælger.

 ĥ 0 eller 30 
kalenderdage  
– afhængigt af den 
prismodel, du vælger.

Dækker lønforsik-
ringen, hvis jeg er 
ansat i et vikariat?

✓ ✗ ✗ ✗

Kan jeg have løn-
forsikringen, hvis 
jeg bor i udlandet?

✓ ✗ ✗ ✗
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Alle oplysninger er indhentet og verificeret i januar 2021.

BLIV KLOGERE  
PÅ 10 AF DE  VIGTIGSTE TING 
MED SMÅT


