MA Lønsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: AmTrust International Underwriters DAC | 6-8 College Green | Dublin 2 | Irland
Produkt: Lønsikring
Dette dokument er en kort oversigt over forsikringsdækningen.
De fulde forsikringsvilkår ses og downloades via https://ma-kasse.dk/bliv-medlem/skal-jeg-vaelge-loensikring/, hvor der også findes
tilgængelige beskrivelser af produktindhold og brug af forsikringen. Efter aftalens indgåelse, fremsendes mail med din police og de
fulde forsikringsbetingelser.
Informationen her 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 arbejdsløshed og ved fuldt tab af erhvervsevne.

Hvad dækker den?

Ved ufrivillig arbejdsløshed betaler forsikringen den
valgte forsikringsydelse.
Efter udløb af selvrisikoperioden på 30 dage betaler
forsikringen en ydelse på 1/30 af den aftalte forsikringsydelse for hver dag du er ufrivillig arbejdsløs og samtidig modtager arbejdsløshedsdagpenge.
Forsikringen betaler op til 360 dage pr. arbejdsløshedsperiode.
Den maksimale ydelsesperiode er 12 måneder for hver
arbejdsløshedsperiode, og 36 måneder i hele forsikringens løbetid.
Forsikringsydelsen kan maksimalt udgøre 80 % af den
hidtidige indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

Du er også dækket, hvis den ufrivillige arbejdsløshed
skyldes fuldt tab af erhvervsevne pga. sygdom eller
ulykke eller hvis du mister erhvervsevnen, mens der
allerede sker udbetaling pga. ufrivillig arbejdsløshed.
Dette selv om du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet og modtager sygedagpenge.

		

Hvad dækker den ikke?

Lønsikring dækker ikke, hvis …
Du har udført arbejde mindre end 12 måneder i et
fast ansættelsesforhold, hvor der ikke er en slutdato på
ansættelseskontrakten.
Du ved tegning af forsikringen havde kendskab til en
forestående arbejdsløshed eller havde grund til at antage, at det sandsynligvis ville ske, medmindre du ophører i en tidsbestemt kontrakt, hvor ansættelsen
afsluttes mere end 1 år efter forsikringens tegningstidspunkt.
Du selv har opsagt dit job.
Du har fået karantæne i a-kassen.
Du ved forsikringens etablering eller senere har
givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller
fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringsdækningen.
Du ikke er medlem af MA, jf. dog de særlige regler om
medlemskab i de fuldstændige forsikringsbetingelser
ved arbejde i øvrige EØS lande.
Du i kvalifikationsperioden bliver arbejdsløs, bliver
opsagt eller varslet om en opsigelse.
Du mister dit arbejde pga. bortvisning, tjenesteforsømmelse, bedrageri, uærlighed eller lignende
forhold.
Du tiltræder et tilbud om ophør i ansættelsen i henhold
til en kollektiv aftale fratrædelsesordning, som er
udmeldt af din arbejdsgiver forud for tegningstidspunktet.
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Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Den løbende udbetaling af forsikringsydelser kan aldrig overstige 30.000 kr. pr. måned.
Udbetalinger af forsikringsydelser kan sammen med udbetalinger fra et ansættelsesforhold samt dagpenge fra a-kassen,
sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb, som udbetales som følge af den ufrivillige arbejdsløshed, maksimalt udgøre
80 % af den hidtidige løn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Det uanset om den valgte forsikringsydelse er højere.
Du kan højst få udbetalt forsikringsydelser i op til 360 dage pr. arbejdsløshedsperiode, og i alt op til 1080 dage ved flere
adskilte arbejdsløshedsperioder.

		

Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker medlemmer af MA der enten er selvstændige eller er ansat som lønmodtagere i Danmark og modtager
arbejdsløshedsdagpenge fra MA.

			 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 ufrivillig arbejdsløshed 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 Magistrenes A-kasse på nær hvis du tager arbejde i udlandet og efter EØS regler
skal overflyttes til arbejdsløshedsforsikringen i beskæftigelseslandet.

		

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Præmien opkræves hver måned. I de perioder, hvor der udbetales forsikringsydelser, skal præmien betales.

		

Hvornår går dækningen fra og til?

• Forsikringen løber ligeså længe som du er medlem hos MA, medmindre forsikringen opsiges.

		

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du har 14 dages fortrydelsesret, efter du har tegnet forsikringen. Herefter kan du når som helst opsige forsikringen med 30 dages varsel
til udgangen af en måned. Fortrydelsen eller opsigelsen skal ske på www.lonsikring.com/MA
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• Forsikringen udløber i den måned, hvori du fylder 65 ½ år.

		

Yderligere oplysninger om MA Lønsikring

Præmien er fradragsberettiget
Du har fradragsret for forsikringspræmien. Udbetalinger ved arbejdsløshed er skattepligtig indkomst, men der skal ikke betales
arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalinger ved fuldt tab af erhvervsevne er skattefrie. Præmier og udbetalinger indberettes til SKAT.

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

Forsikringsformidling
Har du spørgsmål til forsikringen, kan du kontakte MA lønsikring ved Marsh & McLennan Agency (MMA), der er formidler af
forsikringen for AmTrust International Underwriters DAC.
Det er Marsh & McLennan Agency A/S der administrerer forsikringen for AmTrust.
Du kan på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk se, hvordan Marsh & McLennan Agency A/S er registreret.

Samarbejde
AmTrust betaler Marsh & McLennan Agency A/S for at formidle og administrere forsikringen.

Klagemuligheder
Du kan klage over forsikringen til MA Lønsikring Klagenævn eller Ankenævnet for Forsikring.
Du kan finde flere oplysninger i de fuldstændige forsikringsbetingelser, 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.
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Hvis AmTrust International Underwriters DAC går konkurs dækker fonden dine månedlige ydelser.

