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Lønsikring  
En lønsikring giver dig en større økonomisk 
sikkerhed i hverdagen

Hvis uheldet er ude, og du mister dit job – vil lønsikringen sikre, at den 
økonomiske konsekvens vil være mindre, og at du i langt højere grad kan 
opretholde din normale levestandard. En anden væsentlig gevinst ved 
lønsikringen er, at den også giver dig adgang til professionelle karriere-
konsulenter. Igennem samarbejde og sparring vil du have mulighed for at 
komme hurtigt videre til et nyt job.

Hvorfor lønsikre? 
• Økonomisk tryghed

• Levestandard bevares, hvis uheldet er ude

• Professionel karrieresparring

Hvem kan tegne en lønsikring? 
Lønsikring er for dig, der:

• Har været i fast arbejde i mindst 12 måneder

• Har en arbejdstid på mindst 30 timer per uge

• Er mellem 18 år og 59 år

Hvad dækker lønsikringen?

Lokal Forsikring er et 
gensidigt selskab (G/S). 

Det betyder, at du som 
kunde er medejer af 
selskabet. Vi driver ikke 
forretning for aktionæres 
skyld – men for din skyld.

Vi lægger vægt på at 
arbejde professionelt med 
forsikring uden at miste 
det gode humør og 
mennesket af syne – også 
når skaden er sket.

Har du spørgsmål til 
dine forsikringer, kan 
du kontakte os på

  55 75 09 99

Du kan også læse mere 
på www.lokal.dk

Lokal Forsikring samar
bejder med FF Forsikring 
om tegning af Lønsikring.

Fri Lønforsikring uden a-kasse 

• Op til 90 % af din bruttoløn per  
måned i max. 260 dage (1 år).  
I alt 3 perioder

• Sum fra 18.000 – 40.000 kroner  
per måned

• Egen karrierekonsulent

• Kvalifikationsperiode 6 måneder 

• Præmie: 36,75 kroner per 1.000  
kroner i sum per måned

supplerende lønsikring 

• Op til 90 % af din bruttoløn per 
måned (dagpenge trækkes fra) i max. 
260 dage (1 år). I alt 3 perioder

• Sum fra 1.000 – 20.000 kroner  
per måned 

• Egen karrierekonsulent

• Kvalifikationsperiode 6 måneder

• Præmie: 70 kroner per 1.000 kroner  
i sum per måned
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Sammenligning:  

Fri lønforsikring og a-kasse

Lokal Forsikring er et 
gensidigt selskab (G/S). 

Det betyder, at du som 
kunde er medejer af 
selskabet. Vi driver ikke 
forretning for aktionæres 
skyld – men for din skyld.

Vi lægger vægt på at 
arbejde professionelt med 
forsikring uden at miste 
det gode humør og 
mennesket af syne – også 
når skaden er sket.

Har du spørgsmål til 
dine forsikringer, kan 
du kontakte os på

  55 75 09 99

Du kan også læse mere 
på www.lokal.dk

Fri Lønforsikring uden a-kasse 

• 90 % af din løn per måned  
(max. 40.000) i max. 260 dage (1 år).  
I alt 3 perioder

• Mulighed for at opretholde en bedre 
levestandard

• Ny udbetalingsperiode opnås ved  
6 måneders arbejde

• Individuelt og proaktivt 
outplacementforløb med personlig 
karriere konsulent og sparringspartner

• Resultatorienteret karrieresparring fra 
den første opsigelsesdag

Kun a-kasse 

• 19.083 per måned i max. 2 år (2020) 
 

• Økonomien kan blive stram 

• Ny udbetalingsperiode opnås ved 
1.924 timers arbejde = 1 år på fuld tid

• Tilmelding til jobcenter. Forpligtigelse 
overfor både jobcenter og a-kasse 

• Procesorienteret forløb fra første 
ledige dag

Lokal Forsikring samar
bejder med FF Forsikring 
om tegning af Lønsikring.


