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Hovedregler for udbetaling  
 
Du kan nedenfor læse om nogle af hovedreglerne for at få udbetaling fra Tillægsforsikringen. Det er altid din 
police og forsikringsbetingelserne, som er det juridiske grundlag og dermed i sidste ende bestemmer, om du har 
ret til at få dækning.  
 
Du har normalt ret til udbetaling fra Tillægsforsikringen, hvis: 
 

 Du er meldt ledig hos Jobcentret og samtidig modtager dagpenge fra A-kassen LH. Det vil sige, at du er 
ufrivillig ledig, ikke har fået karantæne fra a-kassen, står til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger 
arbejde.  

 

 Du har betalt til forsikringen i mindst seks hele måneder, og dermed overstået startkarensen - fra det 
valgte tegningstidspunkt. Først efter denne periode på seks måneder må du tidligst få kendskab til 
kommende ledighed, modtage din opsigelse eller have første ledighedsdag.  

 

 Du har forudgående haft seks måneders fast, sammenhængende lønarbejde i minimum 16 timer i hver 
uge umiddelbart før ledighed. Ledighedsperioder på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 
seks måneder.  

 
Du har ikke ret til udbetaling fra Tillægsforsikringen, hvis:  
 

 Du i de første seks hele måneder – startkarensen – fra forsikringens startdato har fået kendskab til din 
kommende ledighed eller har modtaget din opsigelse. Det gælder også, selvom du måske først fratræder 
stillingen efter udløbet af de seks måneder med startkarens.  

 

 Du ikke har ret til dagpenge, når du selv har opsagt din stilling, eller når du har fået en karantæne af a-
kassen.  

 

 Du bliver ledig fra en tidsbegrænset eller midlertidig stilling, medmindre der er tale om, at du var ansat i 
en tidsbegrænset ansættelse, og du bliver ufrivilligt opsagt inden udløbet af ansættelsen. Du er dog ikke 
dækket til længere end det tidspunkt, hvor den tidsbegrænsede ansættelse ville være udløbet.  

 

 Du er ledig i mindre end den valgte karensperiode på 30, 60 eller 90 dage.  
 

 Du i en periode modtager dagpenge, mens du er ledig fra et sæsonbestemt arbejde eller et arbejde, hvor 
der er fast tilbagevendende ledige perioder.  

 

 Du er fyldt 62 år på udbetalingstidspunktet.  
 
Udbetalingens varighed og størrelse  
 

 Du kan maksimalt få udbetalt ydelse i en periode med ledighed på seks eller 12 måneder, afhængigt af 
den dækning, du har valgt. Du kan i hele forsikringens løbetid få udbetalt fra Tillægsforsikringen i 36 
måneder.  
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 Tillægsforsikring plus dagpenge fra A-kassen kan maksimalt tilsammen udgøre 90 procent af din hidtidige 
bruttoindtægt som lønmodtager – ekskl. 8 procent arbejdsmarkedsbidrag – opgjort ud fra reglerne i 
loven om arbejdsløshedsforsikring. 

 

 Udbetaling sker månedsvist bagud for 30 dage ad gangen efter udløb af den valgte karensperiode på 30, 
60 eller 90 ledighedsdage. Har du valgt 30 dages karens, og er du ledig i mindst 30 dage, er du berettiget 
til udbetaling af en forsikringsydelse. Hvis du er ledig i eksempelvis 40 dage, modtager du en 
forsikringsydelse for de første 30 dage og derefter en forholdsmæssigt nedsat ydelse for de efterfølgende 
10 dage.  

 

 Udbetaling for en ny periode med ledighed kræver, at du har været i et fast, det vil sige ikke midlertidigt 
arbejde, i mindst seks hele måneder med over 16 timer i hver uge. Herefter har du "genoptjent" ret til en 
ny periode med dækning i yderligere højst seks eller 12 måneder – dog i alt, maksimalt de 36 måneder i 
hele din forsikrings løbetid.  

 
Selvstændig virksomhed  
 

 Har du din egen selvstændige virksomhed eller hvis du og/eller din ægtefælle sammen ejer 10 procent 
eller af aktierne/anparterne i det selskab, hvor du er ansat, skal du snarest kontakte Tillægsforsikringen.  

 

 Der gælder særlige betingelser for dækning til selvstændige ved såvel ledighed efter ophør (konkurs) 
med virksomheden samt ved uarbejdsdygtighed.  Læs mere herom under ’Indtægtssikring’ på Mit 
Virksom – og under A-kassen LH og ’Dagpengeregler for selvstændige’.  

 
Fradrag for deltidsarbejde med supplerende dagpenge eller ferie  
 

 Har A-kassen LH godkendt, at du kan have deltidsarbejde og få supplerende dagpenge, så vil du få 
samme fradrag for arbejdstimerne som i a-kassen. Det samme gælder for de timer, som du arbejder 
under ledighed i en af a-kassen godkendt selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Perioderne med 
ydelser i op til 6 eller 12 måneder forlænges ikke tilsvarende.  

 

 Du får fradrag for det antal dage, du holder ferie i en periode med ledighed, og udbetalingen tæller med i 
de samlede udbetalte månedsvise perioder. Perioderne med ydelse i op til seks eller 12 måneder 
forlænges ikke tilsvarende.  

 
Hvis dine indtægtsforhold ændrer sig  
 

 En ændring i din løn kan få betydning for din forsikringsdækning ved såvel ledighed som ved 
uarbejdsdygtighed. Vi anbefaler, at du mindst én gang om året tjekker din forsikringsdækning på Mit 
Lederne/Mit Pro. Dermed kan du undgå at være over- eller underforsikret i forhold til din løn.  
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Anmeldelse af ledighed   

 Du skal søge om udbetaling fra Tillægsforsikringen ved ledighed   via den særlige formular på Mit 
Lederne/Mit Pro. Du modtager straks en kvittering. 

 
Et krav mod forsikringen forældes i henhold til forsikringsaftaleloven og forældelsesloven, og forældelsesfristen 
begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor betingelserne for, at du kan kræve udbetaling fra forsikringen er 
opfyldte. Kravet om udbetaling af de enkelte ydelser vil som udgangspunkt være forældet efter tre år.  
 
Udbetaling under uarbejdsdygtighed  
 

 Tillægsforsikringen dækker tillige i tilfælde af uarbejdsdygtighed, hvor du samtidig modtager 
sygedagpenge. Der ydes dækning for en sammenhængende periode på minimum 30 dage – hvis du har 
valgt 30 dages karens.  

 

 Får du udbetalt arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen under de første 14 dages sygdom, hvor du herefter 
overgår til at få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, så tæller de første 14 dage fra a-kassen med i den 
samlede opgørelse af de 30 dage med ’sygedagpenge’.  

 

 Der udbetales kun dækning for hver gang, du har haft en samlet sygeperiode på 30 dage med 
sygedagpenge. Har du en dækning med 30 dages karenstid, og har du fx haft i alt 40 dage med 
sygedagpenge, så kan der kun udbetales for de første 30 dage. Har du haft 60 dage med sygedagpenge, 
kan du få udbetalt for 2 perioder á 30 dage.  

 

 Hvis du modtager løn under sygdom fra din arbejdsgiver, mens din arbejdsgiver eventuelt modtager 
refusion fra kommunens jobcenter, vil du ikke kunne få erstatning fra forsikringen.  

 

 Du skal særskilt søge om udbetaling fra Tillægsforsikringen som følge af uarbejdsdygtighed.  
 
Du anmelder uarbejdsdygtighed mv. ved at printe og sende anmeldelsen til vores forsikringspartener Marsh 
Affinity A/S. Du finder anmeldelsen på Mit Lederne/Mit Pro. Når vi har modtaget din henvendelse, får du straks 
en kvittering via e-mail.  
 
 


