ASE LØNSIKRING+
Med en Ase Lønsikring+ forsikrer du din indkomst, så du i tilfælde af
arbejdsløshed kan toppe dagpengene med et ekstra beløb. Sker det, at
du som lønmodtager bliver opsagt eller som selvstændig ophører med
din virksomhed, kan du derfor med ro i maven koncentrere dig om at

Saml dine forsikringer hos
os og få unikke fordele

finde nyt arbejde, i stedet for at bruge al din energi på din økonomi.

•

10 pct. rabat på alle dine
forsikringer

Dækningsperiode

Dækning

•

En Ase Lønsikring+ giver dig mulighed
for at få udbetalt et beløb hver
måned oven i dine dagpenge, hvis
du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Du kan
vælge at få lønsikringen udbetalt i
enten 3, 6 eller 12 måneder. Og du
kan gøre brug af din lønsikring efter
9 måneder.

Du kan forsikre dig fra 2.000 til
50.000 kr. om måneden. Det beløb,
du har forsikret dig for, bliver lagt
oven i det beløb, du får udbetalt i
dagpenge. Dog kan det samlede
beløb højst udgøre 80 pct. af din
løn. Præmien er fradragsberettiget.

0 kr. i selvrisiko på dine forsikringer,
hvis du får en skade, mens du er
uden job

•

5.000 kr. i hånden, hvis familiens
børn under 18 år får visse knoglebrud

•

Ingen forhøjet selvrisiko på
bilforsikringen for familiens børn
til og med 25 år, når de låner
husstandens bil

•

Du er sikret fuld erstatning, selvom
dit indbo er helt op til 25 pct. mere
værd end indbosummen

Fra første dag med Ase Lønsikring+
kan du få et eksklusivt outplacementforløb, hvis du bliver opsagt eller
ønsker at skifte job, starte uddannelse
eller blive selvstændig. Det er et
personligt og professionelt karriereforløb, som trin for trin hjælper dig
med at komme videre i dit arbejdsliv.

Kort om Ase Lønsikring+
• Forsikring af op til 80 pct. af din
indtægt
• Præmie fra kun 49 kr. per måned
• 9 måneders karensperiode
• Præmiefritagelse på øvrige
forsikringer ved ledighed
• Selvrisikoperiode på kun 3 uger
mod normalt 4 uger

Det er værd at lægge mærke til
• Du får præmiefritagelse på dine øvrige Ase forsikringer, hvis du bliver
ufrivilligt arbejdsløs og får udbetalinger fra din lønsikring
• Du har mulighed for et professionelt outplacementforløb med individuel
jobafklaring

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST
Købstædernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Du er velkommen til at
kontakte os
Ring på 7013 7013
Hverdage fra kl. 8.00 –17.00
Send os en mail:
salg@ase.dk
ase.dk/forsikring
4838/2004

Outplacement forløb

