HK Forsikringsfordele
Forsikringer særligt til HK medlemmer
HK tilbyder: Heltidsuykkesforsikring, Visse Kritiske Sygdomme, Individuel Lønforsikring,
og HK Kollektiv Lønforsikring.
Læs mere på de følgende sider.

Heltidsuykkesforsikring
Koster kun 45 kr. om måneden. Det er formentlig den billigste på markedet for en lignende
forsikring. Forsikringen sikrer både medlemmet og medlemmets familie økonomisk ved ulykker.
Særlige fordele
• Dækker i hele døgnet og i hele verden
• Dækker allerede ved en mén grad på 5% med udbetaling på op til 520.000 kr.
• Ved dødsfald som følge af en ulykke modtager begunstigede udbetaling på op til 260.000 kr.
• Dækker tandskader
• Dækker udgifter til hjemtransport for hele husstanden ved ferierejser i EU og visse EØS-lande
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Invaliditet

Op til 520.000 kr.

Op til 440.000 kr.

Op til 400.000 kr.

Dødsfald

Op til 260.000 kr.

Op til 220.000 kr.

Op til 200.000 kr.

Udbetaling ved mén

Fra 5%

Fra 5%

Fra 10%

Dækningsperiode

Hele døgnet

Hvis administrativt job - hele døgnet
Øvrige jobs - fritiden

Hele døgnet

Dobbelterstatning ind til
det 65. år

Ja, ved mén fra 30%. Kan give erstatning
op til 944.000 kr.

Ja, ved mén fra 30%. Kan give
erstatning op til 880.000 kr.

Tillægserstatning fra 30%. Erstatning er
mindre end ved dobbelterstatning.
Nedtrappes fra 57 år og bortfalder fra 66. år.

Betaling af behandlingsudgifter
efter et ulykkestilfælde

Ja, hos fysioterapeut, kiropraktor,
akupuntør, zoneterapeut og osteopat

Ja, hos fysioterapeut og
kiropraktor

Nej

Tandskadebehandling

Rimelige og nødvendige
udgifter

Rimelige og nødvendige
udgifter

Ja, op til 20.000 kr.

Tyggeskadedækning

Ja

Nej

Nej

Psykologhjælp ved alvorlige
ulykkestilfælde

Ja

Nej

Nej

Hjemtransportdækning fra ferie i EU
og visse EØS-lande

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

45 kr. pr. måned

43,08 kr. pr. måned. Fra 59 år,
51,08 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...

Visse Kritiske Sygdomme
Koster kun 52 kr. om måneden. Dækker medlemmet og medlemmets børn, hvis de bliver ramt af
kræft eller andre alvorlige sygdomme. Giver medlemmet luft i økonomien i en svær tid.
Særlige fordele
• Udbetaling op til 97.500 kr. ved diagnosticering af en kritisk sygdom
• Dækker medlemmets børn mellem 6 måneder og 18 år
• Dækker ved sygdomme såsom ondartede kræftformer, blodpropper i hjertet,
menigitis og nyresvigt

Visse Kritiske Sygdomme
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Forsikringssum ved sygdom fx kræft

Op til 97.500 kr.

Nej

Nej

Forsikringssum for børn

40.200 kr.

Nej

Nej

Pris

52 kr. pr. måned for 18-65 årige

Ingen aftale gennem medlemskab

Ingen aftale gennem medlemskab
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Individuel Lønforsikring
Sammen med dagpengene sikrer forsikringen op til 80% af medlemmets løn ved fyring.
Et typisk medlem af HK mister mange tusinde kroner om måneden ved ledighed.
Tabet kan begrænses betydeligt med en lønforsikring.
Du kan se priserne i brochuren “Lønforsikring” under “Brochurer og Blanketter”.
Særlige fordele
• Dækker op til 80% af medlemmets løn
• Dækker i op til 12 måneder

Individuel Lønforsikring
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(Betingelser; Version 2018.01)

(Betingelser; 00110A/2012)

Beskæftigelseskrav

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Kvalifikationsperiode

12 mdr.

12 mdr.

6 mdr.

Udbetalingsperioder

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

12 mdr. Fra det 60. år max 9 mdr.
Dog totalt max. 36 mdr.

6 eller 12 mdr. Fra det 61. år
max 6 mdr

Selvrisikoperiode

0 eller 30 dage

30 dage

Aftales ved køb af forsikringen

Dækningsgrad

80% af lønnen før arbejdsmarkedsbidrag.

90% af lønnen efter arbejdsmarkedsbidrag.

90% af lønnen efter arbejdsmarkedsbidrag.

Dækning ved supplerende dagpenge

Ja

Ja

Ja

Dækning ved uarbejdsdygtighed
som følge af sygdom eller ulykke

Nej

Nej

Ja, med en del undtagelserj

Udbetaling i ferieperioder

Ja

Nej

Nej

Mindste udbetaling

1.000,- kr.

1.000,- kr.

1.000,- kr.

Overførsel af anciennitet

Ja

Ja

Ja

Særlige aktiveringskrav

Nej

Ja. Udbetalingen er betinget af
deltagelse i min. 2 møder hos
Jobcoach

Nej

Fortsætter på næste side...
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HK Kollektiv Lønforsikring
Sammen med dagpengene sikrer forsikringen op til 90% af medlemmets løn ved fyring.
Et typisk medlem af HK mister mange tusinde kroner om måneden ved ledighed.
Tabet kan begrænses betydeligt med en lønforsikring.
Ordningen omfatter automatisk medlemmerne af HK/Kommunal, HK/Stat og HK/Privat,
der samtidig er medlem af HK´s a-kasse.
Særlige fordele
• Dækker op til 80% af medlemmets løn før 8% AMB fratrukket dagpenge
• Dækker i op til 6 måneder
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(Betingelser; Version 2018.01)

(Betingelser; 00110A/2012)

Obligatorisk Kollektiv

Individuel

Individuel

Beskæftigelseskrav

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Kvalifikationsperiode

12 mdr.

12 mdr.

6 mdr.

Udbetalingsperioder

6 mdr.

12 mdr. Fra det 60. år maks. 9 mdr.
Dog totalt max. 36 mdr.

6 eller 12 mdr. Fra det 61. år maks.
6 mdr. Dog totalt max. 36 mdr.

Selvrisikoperiode

0 dage

30 dage

Aftales ved køb af forsikringen

Optjeningsperiode

Pr. times ledighed i hver
dagpengeperiode

Når selvrisikoperioden er udstået
optjenes udbetalingen pr. hele
dages ledighed

Når selvrisikoperioden er udstået
optjenes udbetalingen pr. hele
dages ledighed

Dækningsgrad

Fast 80-90% 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, med en del undtagelser

Pris

Mellem 41 og 79 kr.pr. måned
afhængig af sektormedlemsskab

Afhænger bl.a. af: Kommune, jobfunktion, alder, selvrisikoperiode

Pr. 1.000 kr. udbetaling pr. mdr.
i 12 mdr.: 65,72 kr. pr. mdr.

Udbetaling i ferieperioder

Ja

Ja

Ja

Maksimal udbetaling fra
lønforsikring afhængig af løn

35.117

21.000 kr. .

Fremgår ikke

Overførsel af anciennitet

Ja fra anden lønforsikring

Ja fra anden lønforsikring

Ja fra anden lønforsikring

Særlige aktiveringskrav

Nej

Nej

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