
13. juni 2019

Kære medlem af HK/Privat

Tryghed i vores arbejdsliv betyder meget. Derfor har vi i HK/Privat længe gerne villet bidrage til at styrke 
medlemmernes tryghed. Det er nu lykkedes.

Det sker ved, at alle medlemmer i ordinær beskæftigelse bliver omfattet af en kollektiv lønforsikring fra  
1. september, når man både er medlem af HK/Privat og HK’s a-kasse.

For kun 79 kroner om måneden får du økonomisk tryghed, hvis du er så uheldig at blive sagt op. Og forsikringen 
giver dig 80 % af din løn i et halvt år. 

Lønforsikringen supplerer dine dagpenge med mellem 595 og 35.117 kroner om måneden. Og du skal ikke - som 
man normalt skal - have betalt til ordningen i 12 måneder for at gøre brug af forsikringen. Helt ekstraordinært 
gælder den for jer fra dag 1 - og det betyder, at hvis du bliver afskediget, er dagpengeberettiget og har første 
ledighedsdag fx 1. september 2019, så får du udbetalt fra forsikringen med det samme. 

En lønforsikring mindsker den økonomiske smerte ved at blive ledig, og så kan den generelt give dig færre  
bekymringer, hvis du fx går og frygter, at din virksomhed planlægger at afskedige. Nogle vil også opleve, at en 
lønforsikring gør éns bankrådgiver glad, og for nogle er en sådan forsikring endda en forudsætning for, at de 
kan låne penge til fx et hus. Det giver dig altså en markant større økonomisk sikkerhed. 

Normalt er en sådan privat lønforsikring rigtig dyr. Den kan nemt koste mange hundrede kroner. Men fordi vi 
gør det kollektivt, og alle i HK/Privat skal være med i den, har vi kunnet presse prisen rigtig langt ned til de 79 kr. 
Ligesom med a-kassebidrag får du fradrag, så din udgift reelt er 59 kr. 

Et ekstra medlemsgode
Når det overhovedet kan lade sig gøre nu, så skyldes det, at salget af HK’s aktier i forsikringsselskabet Alka 
sidste år har givet HK en milliard kroner. Vi har i HK/Privat insisteret på, at disse penge skulle bruges til medlems-
relevante formål. Noget, der kan ses og mærkes. Et ekstra gode ved medlemskabet. 

Og nu har vi sammen med HK’s hovedbestyrelse besluttet at lægge en femtedel af Alka-indtægten som grundlag 
for en HK Kollektiv Lønforsikring. Den kommer til at omfatte alle, der er medlem af HK/Privat, HK Stat eller HK 
Kommunal og samtidig medlem af HK’s a-kasse. 

Vores kolleger i Stat og Kommunal har haft en kollektiv lønforsikring siden 2012, og der har været stor tilfredshed 
med den. Det er ikke mindst deres gode erfaringer, der har tilskyndet HK/Privats sektorbestyrelse til at gøre løn-
forsikringen til en del af medlemskabet. 

Derudover er vi i HK/Privat over de senere år i stigende grad blevet bekymrede over udhulingen af dagpenge- 
systemet. Dagpengeperioden er blevet afkortet til to år, og dagpengene er blevet udhulet, så det for rigtig mange 
af vores medlemmer er en voldsom indtægtsnedgang at gå fra løn til dagpenge. De maksimale dagpenge er for 
fuldtidsforsikrede i dag 18.866 kr. og for deltidsforsikrede 12.577 kr. om måneden. 
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Vi slækker ikke det mindste på det pres, vi som faglig organisation lægger på det politiske system for bedre vilkår 
for de ledige. Vi så meget gerne, at dagpengesatserne blev sat markant op.

Vi ved, at selvom 79 kr. er en rigtig god pris for en lønforsikring, så er det mange penge oven i jeres andre udgifter. 
Derfor har vi arbejdet på at nedsætte det faglige kontingent til HK/Privat. Og vi har fundet en løsning, hvor vi 
nedsætter kontingentet med 14 kr. om måneden pr. 1. september, altså samtidigt med indførelsen af HK Kollektiv 
Lønforsikring.

Fritagelse for fagforeningskontingent
Lovgivningen siger, at man aldrig må få mere end 90 % af sin løn i dagpenge. Derfor vil der være nogle 
lavtlønnede medlemmer, der ikke vil kunne få gavn af forsikringen, fordi dagpengene allerede fylder op til de 90%. 
De medlemmer kompenserer vi ved, at de ikke skal betale nogen former for fagligt kontingent i deres første 
6 måneders ledighed, men alene skal betale til a-kassen. Som fuldtidsforsikret skal man tjene mere end 23.500 kr. 
og som deltidsforsikret mindst 16.000 kroner, for at der vil ske udbetalinger fra lønforsikringen. 

Medlemsgrupper, der ikke er i ordinær beskæftigelse og derfor ikke omfattet af forsikringen - altså flexjobbere, 
dimittender, efterlønnere, pensionister og elever - vil ikke blive opkrævet de 79 kr. for forsikringen.

I den vedlagte pjece finder du de detaljerede oplysninger om lønforsikringen. Her bliver du guidet i, hvem der er 
omfattet og hvem ikke. Du får vejledning i, hvordan du præcist kan regne ud, hvor meget du ved ledighed i givet 
fald ville få udbetalt fra forsikringen. Så læs pjecen grundigt. 

Er du det mindste i tvivl om noget, så står vi i HK/Privat parat til at forklare dig indholdet i ordningen.
• Du kan ringe alle hverdage til vores LønforsikringsHOTLINE på 3330 4999
• Du kan også maile til lonforsikring_hkprivat@hk.dk 
• Du kan også finde flere oplysninger på www.hk.dk/loenforsikring_privat
• Du kan også gå direkte til en digital beregner, hvor du kan taste din løn ind og se, hvor meget 
 lønforsikringen vil give dig: www.hk.dk/beregnloenforsikring

HK/Privats sektorbestyrelse og jeg glæder os over, at vi - som en del af dit HK-medlemskab - nu også kan give 
dig og din familie en større sikkerhed i økonomien.

De bedste hilsner

Simon Tøgern

PS: Det er med denne nye forsikring ekstra vigtigt, at oplysningerne om dig og din jobstatus er korrekte, fordi 
din indplacering er afgørende for, om du kan få ydelser fra forsikringen. Så gå ind og tjek dine oplysninger på 
Mit hk på hk.dk.
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