EKSEMPLER PÅ UDBETALING OG PRIS

UDBETALING
PR. MÅNED

De fleste er afhængig
af, at der går løn ind
på kontoen. Hvordan
får du råd til regninger
og fornøjelser, hvis du
bliver ledig?
Faste terminer, indkøb, afdrag
på bilen og en ferie med familien. Udgifter er der nok af, og
det kan true den trygge hverdag, hvis lønnen pludselig forsvinder.

Få en udbetaling
hver måned, hvis
du mister dit job

Du kan tage hånd om din og
familiens økonomi, så du undgår store huller i budgettet,
hvis du mister dit job.
En Økonomiforsikring giver dig
penge på kontoen hver måned, mens du er uden arbejde
og du får samtidig mere ro til
at søge efter et nyt spændende job.

Økonomiforsikring
Økonomiforsikring

Gruppeinvaliderente til børn

PRIS PR. HALVÅR
(KORT OPSIGELSESFRIST)

PRIS PR. HALVÅR
(LANG OPSIGELSESFRIST)

2.000 kr

747,50 kr

505,50 kr

8.000 kr

2.802,50 kr

1.820,50 kr

14.000 kr

4.864,50 kr

3.142,50 kr

20.000 kr

6.919,50 kr

4.464,50 kr

32.000 kr

kan ikke tegnes

7.107,50 kr

*Beløbene gælder i 2016. Du får skattefradrag for forsikringens pris, og du betaler skat af den
månedlige udbetaling. Hvis du har lang opsigelsesfrist (min. 4 mdr.), gælder forsikringen, indtil du
er 62 år. Hvis du har kort opsigelsesfrist, gælder forsikringen, indtil du er 60 år. Spørg din rådgiver,
hvis du ønsker at se flere eksempler på udbetaling og pris.

Produktet
kort fortalt

Sådan vælger
du tryghed

Du får en udbetaling hver
måned, hvis du ufrivilligt mister
dit job.

Du kan købe forsikringen, hvis
du er mellem 18 og 54 år og
kunde i pengeinstituttet. Og
så skal du have et arbejde og
være medlem af en A-kasse.

Du får også en udbetaling, hvis
du har mistet dit job på grund
af sygdom eller ulykke.
Udbetalingen begynder, allerede en måned efter du er
blevet ledig, og den fortsætter
i op til et år.
Forsikringen dækker også, hvis
du bliver ledig igen senere.

Forsikringsbetingelserne beskriver, hvornår
og hvordan du er dækket.

Hvis du har en mindst fire
måneders opsigelse på dit arbejde, kan du vælge en højere
udbetaling. Din samlede udbetaling – inklusive dagpenge –
kan være på op til 85 procent
af din løn.
Vil du vide mere, er du velkommen til at spørge din rådgiver.
På gensyn!
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