
BEHOLD 80% AF 
DIN LØN, HVIS DU 
MISTER JOBBET
En del af HK-medlemskabet

LØN-FORSIKRING



MISTER DU JOBBET,  
HAR DU STADIG 
ØKONOMISK TRYGHED
Når du er medlem af HK Privat og HK’s a-kasse, får du 
automatisk en lønforsikring, som kan sikre din økonomi, 
hvis du mister jobbet.
 

OP TIL 80% I 6 MÅNEDER
Forsikringen giver dig penge oveni dine dagpenge, hvis du bliver 
afskediget, så du beholder op til 80% af din hidtidige indtægt i op til 
6 måneder.
 

DET ER BILLIGT
Fordi vi er så mange i HK, koster lønforsikringen kun 79 kr. om 
måneden for medlemmer af HK Privat. Du kan trække beløbet fra 
i skat, så det er reelt ca. en fjerdedel billigere. HK sørger for at give 
Skat besked.

Det med småt:

 / Du er omfattet af forsikringen, når du har været medlem af HK fagforening og a-kasse 
på hel- eller deltid i mindst et år. 

 / Du skal have ret til dagpenge.. 

 / Du skal tjene mindst 23.774 kr. for at få udbetalt penge fra forsikringen. 

 / Du får i udgangspunktet kun penge, hvis du bliver opsagt, og altså ikke, hvis du selv siger op. 

 / Du kan højst få 35.334 kr. pr. måned fra forsikringen. 

 / Du kan ikke være med i forsikringen, hvis du er elev, uddannelsessøgende, 
dimittend på reduceret kontingent, i fleksjob, seniorjob, på efterløn eller har nået 
folkepensionsalderen.

Vigtigt:  Find alle forsikringsbetingelser på: hk.dk/loenforsikring eller ring til  
HK på 70 11 45 45.



SÅ MEGET GIVER 
FORSIKRINGEN DIG 
OVENI DAGPENGENE*

Din oprindelige 
bruttoløn

Månedlig 
udbetaling 

før skat*

25.000 kr. 917 kr.

27.500 kr. 2.917 kr.

30.000 kr. 4.917 kr.

35.000 kr. 8.917 kr.

38.000 kr. 11.317 kr.

48.000 kr. 19.317 kr.

*  Beløbene er det, du får oveni i  
dagpengene på 19.083 kr. pr. måned,  
når du er fuldtidsforsikret i a-kassen.

Det giver en god 
fornemmelse at være 
lønforsikret, selv om vi 
allerede er fornuftige 
i pengesager. Med HK 
Kollektiv Lønforsikring 

oveni behøver vi ikke gå 
bekymrede i seng og tænke 
på, om vi skulle sælge bilen 

eller tage lån i huset,  
hvis jeg blev sagt op.

Josephine Ravnsgård Hjerrild, 
kvalitetsassistent



MELD DIG IND I HK PRIVAT OG 
HK’S A-KASSE OG FÅ  
HK KOLLEKTIV 
LØNFORSIKRING

Læs mere om HK Kollektiv Lønforsikring på
www.hk.dk/loenforsikring 

Ring på 70 11 45 45, hvis du har spørgsmål til 
HK Kollektiv Lønforsikring.

På www.hk.dk/beregnloenforsikring kan du 
nemt beregne, hvor meget du vil få ud af
HK Kollektiv Lønforsikring, hvis du bliver ledig.
Tast din løn ind og vælg, om du er fuldtids- eller 
deltidsforsikret.

79 KR. OM MÅNEDEN 


