Nye vilkår for Ase Lønsikring+ - sådan er du stillet
De nye vilkår træder i kraft d. 1. Maj 2019 - Henvendelser bedes rettes til hej@ase.dk eller tlf. 7013 7013
Du kan læse mere om vilkårene for Ase Lønsikring her
EMNE

PUNKT

Hvem er sikret

TIDLIGERE VILKÅR LØ-AS-02

NYE VILKÅR LØ-AS-03

2.1

Du kan ikke tegne forsikringen, når du arbejder i
din ægtefælles virksomhed, og du ikke selv ejer
noget af virksomheden

Du kan ikke tegne forsikringen, når du arbejder i
din ægtefælle/samlevers virksomhed, og du ikke
selv ejer noget af virksomheden
Samme tekst som i LØ-AS-02 med tilføjelsen;

2.2

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at ændre
den månedlige erstatning eller dækningsperiode,
skal du igen bekræfte, at du opfylder tegningskriterierne. For forhøjelsen vil der blive beregnet en
ny kvalifikationsperiode på 9 måneder jf. pkt. 8.1.
Forsikringen giver dig ret til ét skræddersyet
outplacementforløb per dækningsberettiget
ledighedsperiode

Forsikringen giver dig ret til:
Outplacementforløb i hele forsikringsperioden, og
du har også mulighed for outplacementforløb
udenfor ledighed i forsikringsperioden

Erstatningen for præmiefritagelse udbetales kun
ved dækningsberettiget arbejdsløshed under pkt.
4 og maksimalt i 12 måneder.

Erstatningen for præmiefritagelse udbetales kun
ved dækningsberettiget arbejdsløshed under pkt.
4 og udbetales maksimalt for de antal måneder
som den valgte udbetalingsperiode udgør jf. pkt.
9.3

Hvad dækkes ikke

Ingen dækning hvis;

Ingen dækning hvis;

Selvforskyldt
ledighed

• Du som lønmodtager selv forårsager ledigheden/bliver frivilligt arbejdsløs uanset årsag.
• Du mister dit arbejde pga. bortvisning, tjenesteforsømmelse, bedrageri, uærlighed eller lign.
forhold.

• Du som lønmodtager anses for at være
selvforskyldt ledig i henhold til reglerne om
selvforskyldt ledighed i Lov om Arbejdsløshedsforsikring m.v., herunder selv siger dit arbejde op
uden en gyldig grund.

Afslutning af
uddannelse

• Du ophører med dit arbejde pga. afslutning på
et lærlingeforhold eller en uddannelsesaftale

• Du ophører med dit arbejde pga. afbrudt eller
afsluttet lærlingeforhold eller uddannelsesaftale

Sygdom

• Arbejdsløsheden skyldes sygdom, du modtager
sygedagpenge for eller du ikke er til fuld rådighed for arbejdsmarkedet

• Arbejdsløsheden skyldes sygdom, som du
under ledighed modtager sygedagpenge for,
udover de første 14 dage

Afslag på tilbudt
arbejde

• Du har fået tilbudt, men ikke accepteret andet
arbejde fra en arbejdsgiver, selv om du med rimelighed burde have accepteret dette arbejde
under hensyntagen til tidligere erfaring, kvalifikationer og arbejdets geografiske placering

• Du under ledighed bliver selvforskyldt ledig efter
reglerne i Lov om Arbejdsløshedsforsikring, fordi
du fx. afslår henvist arbejde eller ophører i tilbud.

Varighed af
forsikringsudbetalingen

Du har ret til at modtage erstatning for arbejdsløshed i 3 ledighedsperioder af maksimalt den
valgte udbetalingsperiode.

Du har ret til at modtage erstatning for arbejdsløshed i 3 ledighedsperioder af maksimalt den
valgte udbetalingsperiode. Når den maksimale
erstatningsperiode for forsikringen er udbetalt, kan
forsikringen ikke genindtegnes og ophører uden
varsel, jf. pkt. 19.2.

Afsnit generelt vedrørende dine rettigheder i
forhold til udveksling og administration af dine
oplysninger.

Afsnit opdateret så det følger seneste regler jf.
persondataforordningen. På kfforsikring.dk kan du
læse mere om, hvordan vi i praksis håndterer dine
data og lever op til lovens krav samt dine rettigheder, når du giver os lov til at bruge dine data.

Iht. Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. anses
du som værende selvstændig erhvervsdrivende,
hvis du driver en selvstændig virksomhed med
beskæftigelse for egen regning og risiko med det
formål at opnå et økonomisk udbytte, samt at du
har din hovedbeskæftigelse i denne virksomhed –
drevet som enten personligt ejet virksomhed eller
interessentskab, eller med afgørende indflydelse
i enten anparts-, aktie eller kommanditselskab.
Ansættelse af nærmeste pårørende er omfattet af
definitionen på selvstændig erhvervsdrivende.

Selvstændig virksomhed defineres i Lov om
Arbejdsløshedsforsikring mv. som en aktivitet med
et erhvervsmæssigt formål, hvor du har personligt
arbejde med aktiviteten. Det er blandt andet også
en betingelse, at du er CVR-registreret eller har
afgørende indflydelse i et selskab.
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Ændringen kan tidligst træde i kraft fra den 1. i
den førstkommende måned.

