
HK KOLLEKTIV LØNFORSIKRING

SÆRLIGE FORDELE VED HK’S LØNFORSIKRING – UDOVER PRISEN
• Lønforsikringen gælder helt frem til din pensionsalder
•  Du kan få ydelser fra lønforsikringen et ubegrænset antal gange 

over et arbejdsliv, blot du har genoptjent retten til dagpenge
•  Er du tidsbegrænset ansat eller vikar, er du også omfattet, blot 

du i minimum har arbejdet i et år
• Bedre kreditværdighed, når du skal låne penge i banken.

Læs mere på www.hk.dk/loenforsikring_privat
Hør nærmere på vores hotlinetelefon 33 30 49 99
Mail dine spørgsmål på lonforsikring_hkprivat@hk.dk

MELD DIG IND NU OG VÆR MED FRA DAG 1
Lønforsikringen, der supplerer dine dagpenge, gælder fra  
1. september 2019 for alle, der er i ordinært arbejde, bliver sagt 
op og er medlem af HK/Privat og HK’s a-kasse og er berettiget til 
dagpenge. Melder du dig først ind efter 1. september 2019, skal du 
betale forsikringspræmie i 12 måneder for at få ret til lønforsikrin-
gen. HK Kollektiv Lønforsikring gælder for opsagte, der bliver  
ledige efter 31. august 2019. 

LØNFORSIKRING
FOR KUN 79 KR OM MÅNEDEN

SÅDAN GØR DU 

TJEK, HVOR MEGET DU VIL FÅ I LØNFORSIKRING, HVIS UHELDET ER UDE
www.hk.dk/beregnloenforsikring 

FÅ 80 % AF DIN LØN I ET HALVT ÅR, HVIS DU BLIVER SAGT OP 

Meld dig ind i HK/Privat og HK’s a-kasse senest 29. august 2019 og vær lønforsikret 1. september*! 

*  Du skal være berettiget til dagpenge i 
din nuværende a-kasse for at kunne få 
lønforsikring fra 1. september 2019. V



GÅ PÅ NETTET

Gå på hk.dk/blivmedlem og tast 
dine oplysninger ind der.

SÅDAN KAN DU MELDE DIG IND ... 
OG BLIVE OMFATTET AF LØNFORSIKRINGEN 

MED DET SAMME

Udfyld postkortet og giv det til din HK-repræsentant, ring, mail eller tast selv – du skal gøre én af delene 
senest den 29. august 2019 for at være omfattet af HK Kollektiv Lønforsikring fra den 1. september.

RINGE TIL OS

Ring til vores hotline på 33 30 49 99.
Få svar på dine spørgsmål og klaret 

din indmeldelse og eventuelle 
overflytning fra anden a-kasse. 

Hotlinen har åbent hverdage fra kl. 9. 

MAILE TIL OS

Send en mail til:   
lonforsikring_hkprivat@hk.dk 

og bed om hjælp til indmeldelse eller 
få svar på dine spørgsmål.

JA TAK, JEG VIL GERNE MELDES IND I HK OG HK’S A-KASSE. KONTAKT MIG VENLIGST:

Navn: _____________________________________________________________________________  Telefon: ____________________________   Dato: _______________________

DU KAN OGSÅ:


