Dansk Metal Forsikringsfordele
Forsikringer særligt til Dansk Metal medlemmer
Dansk Metal tilbyder: Gruppelivsforsikring, Fritidsulykkesforsikring og Lønforsikring.
Læs mere på de følgende sider.

Gruppelivsforsikring
Inkluderet i Dansk Metal medlemsskabet. Den billigste og mest enkle livsforsikring, man kan
få. Forsikringen sikrer de efterladte økonomisk, hvis medlemmet dør, uanset om det skyldes
en ulykke eller en sygdom.
Særlige fordele
• Ved dødsfald modtager efterladte udbetaling op til 73.345 kr.
• Dækker hele døgnet og i hele verden
• Kræver ingen helbredserklæring at tegne

GRUPPELIVSFORSIKRING, DØDSFALDSSUM
DANSK
METAL

Til og med 54 år

73.345 kr.

55 år

67.232 kr.

56 år

61.119 kr.

57 år

55.008 kr.

58 år

48.895 kr.

59 år

42.783 kr.

60 år

36.670 kr.

61 år

30.558 kr.

Fra 62-66 år

24.445 kr.

67 år og derover*
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KRIFA

DET FAGLIGE HUS

Har ingen kollektiv
gruppelivsforsikring

Har ingen kollektiv
gruppelivsforsikring

6.113 kr.

Fortsætter på næste side...

Fritidsulykkesforsikring
Koster kun 31,50 kr. om måneden. Det er den billigste på markedet for en lignende forsikring.
Forsikringen dækker medlemmet og dets familie økonomisk ved ulykker i fritiden.
Dækker udgifter til hjemtransport for hele husstanden ved ferierejser
Særlige fordele
• Dækker allerede ved en mén grad på 5% med udbetaling på op til 438.000 kr.
• Ved dødsfald som følge af en ulykke modtager begunstigede udbetaling på op til 219.000 kr.
• Dækker tandskader

ULYKKESFORSIKRING
DANSK
METAL

KRIFA

DET FAGLIGE HUS

Invaliditet

438.000 kr.

440.000 kr.

400.000 kr.

Dødsfald

219.000 kr.

220.000 kr.

100.000 kr.

Udbetaling ved mén

Fra 5%

Fra 5%

Fra 10%

Dobbelterstatning

Ja, ved mén fra 30%

Ja, ved mén fra 30%

Nej

Betaling af efterbehandling

Ja, hos fysioterapeut og kiropraktor,

Ja, hos fysioterapeut og
kiropraktor m.v. op til 8.000 kr.

Nej

akupunktør, zoneperapeut og osteopat

Tandskadebehandling

Rimelige og nødvendige udgifter

Rimelige og nødvendige

Max 40.000 kr. pr. skade

Tyggeskader

Ja

Nej

Nej

Psykologhjælp

Ja

Nej

Nej

Hjemrejsedækning ved sygdom
og ulykke i udlandet

Ja, for hele husstanden

Nej

Nej

Opsigelse

Opsiges ikke så længe du er
medlem af forbundet
– uanset skader

Du kan opsiges med 14 dages
varsel, hvis du får en skade

Du kan opsiges med 14 dages
varsel, hvis du får en skade

Pris

31,50 kr. pr. måned

45 kr. pr. måned. Fra 59 år,
53,50 kr. pr. måned

30 kr. pr. måned

Forsikringselskab

Alka

NEM forsikring,
som også er krifa forsikring

Gjensidige forsikring
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Fortsætter på næste side...

Lønforsikring
Sammen med dagpengene sikrer forsikringen op til 80% af medlemmets løn ved fyring.
Faktisk mister et medlem af Dansk Metal typisk mere end 6.000 kr. om måneden ved ledighed.
Tabet kan begrænses til ca. 2.800 kr. pr. måned med en lønforsikring.
Du kan se prisen i brochuren “Lønforsikring” under punktet “Brochurer og blanketter”
Særlige fordele
• Dækker op til 80% af medlemmets løn
• Dækker i op til 12 måneder

LØNFORSIKRING
DANSK
METAL

KRIFA

DET FAGLIGE HUS

Beskæftigelseskrav

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Kvalifikationsperiode

12 mdr.

12 mdr.

9 mdr.

Udbetalingsperioder

6 eller 12 mdr.
Dog totalt max. 36 mdr.

6 eller 12 mdr.
Dog totalt max. 36 mdr.

6 eller 12 mdr.
Dog totalt max. 36 mdr.

Selvrisikoperiode

30 dage

30 dage

15 eller 30 dage

Optjeningsperiode

30 dage

Dag for dag

Dag for dag

Dækningsgrad

80% af lønnen

Kan vælge op til 90% af lønnen
efter arbejdsmarkedsbidrag.

Kan vælge op til 90% af lønnen
efter arbejdsmarkedsbidrag.

Dækning ved supplerende
dagpenge

Ja

Ja

Ja

Dækning ved uarbejdsdygtighed
som følge af sygdom eller ulykke

Nej

Nej

Ja, men med mange uoverskuelige
forbehold og halv erstatning.

Udbetaling i ferieperioder

Ja

Ja

Ja

Mindste udbetaling

1.000,- kr. ved løn 25.500 kr.

1.000,- kr. ved løn 24.580 kr.

1.000,- kr. ved løn 25.000 kr.

Overførsel af anciennitet

Ja fra anden fagforeningsordning
eller forsikringsselskab

Ja fra anden fagforeningsordning
eller forsikringsselskab

Ja fra anden lønforsikring.
Dog med 3 måneders karenstid.

Særlige aktiveringskrav

Nej

Ja, udbetaling er betinget af
deltagelse i min. 2 møder hos

Nej
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