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Dette dokument er en kort oversigt over forsikringsdækningen. De fulde vilkår og dækninger kan ses og downloades via OKs hjemmeside
(ok.dk), hvor der også findes nemt tilgængelige beskrivelser af produktindhold og brug af forsikringen. Efter aftalens indgåelse,
fremsendes mail med din forsikringspolice og de fulde forsikringsbetingelser. Informationen 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.

		

Hvad dækker den?

Ufrivillig arbejdsløshed
Forsikringen betaler den valgte forsikringsydelse, hvis du
bliver ufrivilligt arbejdsløs. Udbetaling af forsikringsydelsen
foretages første gang, når du har været ufrivillig arbejdsløs
i mere end selvrisikoperioden på 30 dage. Derefter betaler
forsikringen 1/30 af den aftalte forsikringsydelse for hver dag,
du er ufrivillig arbejdsløs og er tilmeldt dit lokale Jobcenter.
Forsikringen betaler op til 360 dage pr. arbejdsløshedsperiode.

Dækning ved hospitalsindlæggelse
Ved hospitalsindlæggelse efter en trafikulykke udbetales
1.500 kr. pr. døgn. Det er et krav at forsikrede er fører af
køretøjet.

		

Hvad dækker den ikke? (fortsat)

Du ikke har været beskæftiget som lønmodtager
i en periode af 12 måneder umiddelbart før første
arbejdsløsheds indtræden.
Du ved forsikringens etablering eller senere har
givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller
fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringsdækningen.
Du er blevet arbejdsløs, helt eller delvist, som følge af
at din ansættelseskontrakt planmæssigt udløber. Dette
gælder uanset ansættelseskontraktens varighed.
Du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder
for eksempel, men ikke begrænset til, alle former for
vikararbejde, lærlinge- eller uddannelsesaftaler - eller
på et opgavespecifikt projekt uden nærmere tidsangivelse, som udløber.
Din beskæftigelse er sæsonbetonet, og arbejdsløshed
er en normal del deraf, eller hvis arbejdsløshed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med dit arbejde.

		

Hvad dækker den ikke?

Lønsikring dækker ikke, hvis …
Du indenfor de første 12 måneder efter at forsikringen
er trådt i kraft bliver arbejdsløs, opsagt, eller modtager
enhver form for mundlig eller skriftlig besked om, at du
med overvejende sandsynlighed bliver arbejdsløs
Du på tidspunktet for forsikringens etablering havde
kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende arbejdsløshed.

Du ikke er tilmeldt Jobcentret og/eller på anden måde
ikke står til fuld rådighed for det almindelige danske
arbejdsmarked.
Du selv har opsagt dit job, uanset årsag, eller du berettiget
blevet bortvist af din arbejdsgiver. eller har fået karantæne
i A-kassen.
Du er blevet arbejdsløs, helt eller delvist, som følge af
en sygdom eller lidelse, som du havde - eller burde have kendskab til på tidspunktet for forsikringsdækningens
ikrafttræden, eller som du har søgt læge for indenfor 12
måneder før forsikringsdækningens ikrafttræden.

Hvor er jeg dækket?
• Forsikringen dækker OK kunder med folkeregisteradresse i Danmark.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Den løbende udbetaling af forsikringsydelser ved ufrivillig arbejdsløshed, kan aldrig overstige 20.000 kr. pr. måned.
Udbetalinger af forsikringsydelser kan sammen med udbetalinger, der vedrører det hidtidige, eller et nyt ansættelsesforhold,
samt alle former for dagpenge fra A-kassen, sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb, som udbetales som følge af den
ufrivillige arbejdsløshed, maksimalt udgøre 80 % af den hidtidige arbejdsfortjeneste, uanset den valgte forsikringsydelse.
Du kan højst få udbetalt forsikringsydelser i op til 360 dage pr. arbejdsløshedsperiode, og i alt op til 1080 dage ved flere
adskilte arbejdsløshedsperioder.
Dækning ved hospitalsindlæggelse omfatter alle passagerer som på trafikulykkestidspunktet er fyldt 16 år.

			 Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du har pligt til at orientere os såfremt:
• du ikke længere er bosat i Danmark.
• du trækker dig permanent tilbage fra arbejdsmarkedet.
• du skal anmelde ufrivillig arbejdsløshed uden ugrundet ophold.
• Ved ufrivillig arbejdsløshed er det en betingelse, at du efter din sidste arbejdsdag er til rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked på baggrund af en tilmelding hos dit lokale Jobcenter.
• Du skal betale din præmie til tiden.
• Du skal give os samtykke til at indhente oplysninger om relevante forhold ved din fagforening, a-kasse, læge og andre relevante aktører.

		

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Præmien opkræves månedligt af OK sammen med faktureringen på dit OK Benzinkort.

			 Hvornår går dækningen fra og til?
• Forsikringen træder tidligst i kraft den 1. i måneden efter vi har modtaget din anmodning.
• Forsikringsdækningen for ufrivillig arbejdsløshed begynder efter udløb af 12 måneders kvalifikationsperiode. Forsikringen fortsætter
medmindre den opsiges inden den ophører i følgende situationer:
- Når du ikke har indbetalt den løbende forsikringspræmie senest ved udløbet af fristen i rykkerskrivelsen .
- Når du går på pension, førtidspension, eller påbegynder, fleksjob i henhold til lov om aktiv socialpolitik.
- Ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 65 år.
- Hvis du ophører med at være lønmodtager efter reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen.

		

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 sendes skriftligt til OK.

		

Yderligere oplysninger om OK Lønsikring

Præmie & SKAT
Du har fradragsret for forsikringspræmien.
Udbetalinger er skattepligtig indkomst, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.
Præmier og udbetalinger indberettes til SKAT.

Forsikringsgiver
Forsikringsgiver er Maiden General Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-1003, samt Maiden Life Försäkrings AB,
organisationsnummer 516406-0468, Box 70396, Klarabergsviadukten 70, 10 724 Stockholm, Sverige.
Se yderligere om behandling af personoplysninger til Maiden Life & General her: www.maidenlg.com/privacy_notice_da

Forsikringsformidler
Det er OK, Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J, der som forsikringsformidler formidler forsikringen fra Maiden Life & General.
Du kan på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk se hvordan OK er registreret.

Administrator
Har du spørgsmål til forsikringen, kan du kontakte OK eller forsikringsgiverens administrator som er:
Marsh & McLennan Agency A/S, Teknikerbyen 1, 2830 Virum, tlf. 45 95 95 97, e-mail: ok.forsikring@mmc.com

Samarbejde
Forsikringsgiveren betaler OK for udgifterne til at formidle forsikringen, endvidere modtager OK en del af et eventuelt overskud
i forsikringsordningen. Forsikringsgiveren betaler en provision til Marsh & McLennan Agency A/S for forsikringsformidlingen, og
som en del af dette håndteres krav som stilles mod forsikringsgiveren.

Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over forsikringen, kan du klage til forsikringsgiverens klagerepræsentant i Danmark som er Marsh
& McLennan Agency A/S, Teknikerbyen 1, 2830 Virum, tlf. 45 95 95 97, e-mail: ok.forsikring@mmc.com eller Ankenævnet for
Forsikring.
Du kan finde flere oplysninger herom i forsikringsbetingelserne, som du får sammen med forsikringspolicen.

Lovgivning og sprog
Forsikringen er underlagt dansk lovgivning og eventuelle tvister, der indbringes for en retslig instans vedrørende den indgåede
forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Al kommunikation
foregår på dansk.

Garantifond
Forsikringsselskabet Maiden General Försäkrings AB er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Hvis Maiden General Försäkrings AB går konkurs dækker fonden dine månedlige ydelser.

