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Dette dokument er en kort oversigt af forsikringsdækningen. De fulde forsikringsvilkår ses og downloades via vores hjemmeside, hvor
der også findes nemt tilgængelige beskrivelser af produktindhold og brug af forsikringen. Efter aftalens indgåelse, fremsendes mail med din
police, de fulde forsikringsbetingelser samt aftalegrundlag.
Informationen er generel og ikke udformet for hver enkelt forsikredes særlige behov.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Denne forsikring er en lønforsikring, der omfatter dækning ved ufrivillig ledighed og uarbejdsdygtighed.

Hvad dækker den?
Ufrivillig arbejdsløshed
Forsikringen betaler forsikringsydelsen, hvis du bliver
ufrivillig ledig. Betalingen foretages første gang, når du
har været ufrivillig ledig i en periode svarende til din
valgte karensperiode. Derefter betaler forsikringen den
valgte forsikringsydelse for hver periode af 30 dage, hvor
du er ufrivillig ledig, tilmeldt dit lokale Jobcenter og
modtager arbejdsløshedsdagpenge.

Uarbejdsdygtighed
Forsikringen betaler forsikringsydelsen, hvis du bliver
uarbejdsdygtig. Betalingen foretages første gang, når du
har været uarbejdsdygtig i en periode svarende til din
valgte selvrisikoperiode. Derefter betaler forsik- ringen
din forsikringsydelse for hver periode du er
uarbejdsdygtig og modtager sygedagpenge.

Hvad dækker den ikke? (fortsat)
Ledighed, hvis forsikrede ikke står til rådighed for det
danske arbejdsmarked, eller ikke modtager dagpenge fra
A-kassen.
Hvis forsikrede har fået karantæne fra A-kassen.
Ledighed som følge af sæsonbestemt arbejde eller
jævnlig/tilbagevendende ledighed i forsikredes erhverv.
Ledighed efter ophør af projektarbejde eller tidsbegrænset kontraktarbejde, herunder fx professionel
sport eller vikararbejde
Ledighed, der skyldes sygdom, der har vist symptomer
før eller ved forsikringens tegning
Hvis du ikke har været beskæftiget i en periode af
6 måneder umiddelbart før første arbejdsløshed eller
uarbejdsdygtighed.
Du selv har opsagt din stilling, uanset årsag, eller du
berettiget er blevet bortvist af din arbejdsgiver

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker ikke
Ledighed, der opstår eller varsles inden for startkarensen,
som er de første 6 måneder efter forsikringen er trådt i
kraft.
Ledighed, som følge af opsigelse samt enhver form for
mundtlig eller skriftlig besked om, at forsikrede med
overvejende sandsynlighed bliver ledig, der afgives
inden for startkarensen i de første 6 måneder.
Hvis forsikrede er ledig, har eller burde have kendskab
til kommende ledighed ved forsikringens tegning.

Uarbejdsdygtighed, der skyldes en tidligere sygdom
eller ulykke du har, eller burde have kendskab til før
forsikringens tegning, eller hvis du ikke modtager
sygedagpenge
Uarbejdsdygtighed opstået som en direkte eller indirekte
følge af sygdom eller personskade, som du var, eller
burde have været bekendt med før forsikring- ens
tegning.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Udbetalinger af forsikringsydelser ved ledighed kan sammen med udbetalinger, der vedrører det hidtidige, eller et nyt
ansættelsesforhold, samt alle former for dagpenge fra A-kassen, og pensions-/forsikringsbeløb, som udbetales som følge af
ufrivillige arbejdsløshed, maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige arbejdsfortjeneste, uanset den valgte forsikringsydelse.
Den løbende udbetaling af forsikringsydelser kan aldrig overstige 60.000 kr. pr. måned.
Du kan højst få udbetalt 12 forsikringsydelser for en periode med ledighed og/eller uarbejdsdygtighed.

Hvor er jeg dækket?
• Forsikringen dækker medlemmer af Ledernes A-kasse som samtidig er medlem af Lederne, PRO eller Virksom og har fast
folkeregisteradresse i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du har pligt til at orientere os, såfremt du:
• ikke længere er bosat i Danmark.
• trækker dig permanent tilbage fra arbejdsmarkedet
• Du skal anmelde enhver skade uden ugrundet ophold.
• Du skal betale din præmie til tiden.
• Du skal give os samtykke til at indhente oplysninger om relevante forhold hos din A-kasse, læge og andre relevante aktører.
• I forsikringens løbetid skal du være medlem af en af medlemsorganisationerne Lederne, PRO eller Virksom og samtidig
A-kassen LH.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien opkræves hvert kvartal. I de perioder, hvor der udbetales forsikringsydelser, skal præmien betales.

Hvornår går dækningen fra og til?
• Forsikringen løber ligeså længe du er medlem af Lederne, PRO eller Virksom og samtidig A-kassen LH.
• Forsikringen udløber ved udgangen af den måned hvor du fylder 63 år.
• Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder en startkarens på 6 måneder for alle dækninger, dog undtaget din egen
uarbejdsdygtighed hvor startkarensen er reduceret til 30 dage.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
• Forsikringen kan når som helst opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned.
• Besked om opsigelse kan gives ved at sende en besked via login på forsikredes organisations hjemmeside.

Yderligere oplysninger om Ledernes/PROs Tillægsforsikring og Virksom Indtægtssikring
Præmien er fradragsberettiget
Du har fradragsret for 95 % af forsikringspræmien. Udbetalinger ved ledighed er skattepligtig indkomst, men der skal ikke betales
arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalinger ved uarbejdsdygtighed og andre dækninger er skattefrie. Præmier og udbetalinger ved
ledighed indberettes til SKAT.

Præmiens betaling og dækningsperiode
Præmien betales kvartalsvis forud. Første gang den 1. i måneden efter forsikringens tegning.

Forsikringsformidling
Har du spørgsmål til forsikringen, kan du kontakte din organisation der er formidler af forsikringen for AmTrust International
Underwriters DAC.
Du kan på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk se, hvordan din organisation er registreret.

Samarbejde
AmTrust betaler din organisation for at formidle og administrere forsikringen.

Klagemuligheder
Du kan klage over forsikringen til Ledernes Klagenævn, AmTrust International Underwriters DAC eller Ankenævnet for Forsikring.
Du kan finde flere oplysninger i forsikringsbetingelserne, som du får sammen med forsikringspolicen.

Lovvalg og sprog
For denne forsikring gælder dansk lov, og al kommunikation vil foregå på dansk.

Garantifond
Forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters DAC er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Hvis AmTrust International Underwriters DAC går konkurs dækker fonden dine månedlige ydelser.

