FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM
AF SOCIALPÆDAGOGERNE

Brug dine
medlemsford
ele
2020

Tryghed for dig og dine
nærmeste

Sammensæt som det passer dig
Som medlem af Socialpædagogerne har du særlige fordele i Alka. Du får bl.a.
10% rabat på din bilforsikring. Det betyder, at den bliver rigtig billig. Du kan
sammensætte forsikringerne, som det passer dig og få månedlig betaling.

1.418,om året

Forbunds Indboforsikring
• Dækker ved tyveri, brand
og vandskade.
• Inkluderer retshjælp og
ansvarsforsikring.
• Rådgivning ved
identitetstyveri.

Bilforsikring

Husforsikring

• Vælg mellem den lov
pligtige ansvarsforsikring
eller tilvælg kaskodækning.

• Brand, lynnedslag,
eksplosion, kortslutning
og andre elskader

• Kaskodækningen sikrer
bl.a. redning ved kørsel i
udlandet og tyveri.
• Mulighed for gratis
lånebil.

• Bygningsskader som
følge af voldsomt vejr.
• Omfatter både hus, ud
hus, garage og terrasse
overdækninger.

Fællesskabet sikrer dig og din familie
Socialpædagogernes egen lønforsikring
En hverdag på dagpenge er ingen fest. Derfor giver Socialpædagogerne dig en
særlig medlemsfordel: Du bliver automatisk omfattet af en lønforsikring, der giver
dig 80% af din hidtidige løn.
Skulle du blive ledig, har du penge til smør på brødet, indtil du finder næste job!
Du kan selv beregne, præcis hvor meget du vil få på: sl.dk/lønforsikring.

Rejseforsikring: Kom godt hjem, hvis uheldet er ude
Alkas Rejseforsikring dækker dig hele året – uanset hvor mange gange du rejser.
Den dækker både dig og resten af din husstand på rejser i op til 60 dage. Og så er
du dækket i hele verden inklusiv rejser i Danmark.
• Sygebehandling og hjemtransport, hvis du bliver syg eller
kommer til skade på din rejse.
• Erstatningsrejse, hvis du er hospitalsindlagt i mere end halvdelen af rejsen.
• Forsinket bagage, hvis din bagage er forsinket mere end 5 timer.
• Ødelagte feriedage, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

3 gode grunde til at vælge Alka
1

Gode og billige forsikringer
Hos Alka arbejder vi for at tilbyde dig gode forsikringer
til fornuftige priser. 4 ud af 5 nye kunder oplever
at spare penge på deres bilforsikring ved at skifte
til Alka.*
* Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup Kantar fra december 2019.
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Forsikring bliver anbefalet
Alka er Bedst i Test. Flere af Alkas forsikringer er
kåret som "Bedst i Test" af Forbrugerrådet Tænk
Penge. Alkas Indboforsikring bliver derudover
"anbefalet" pga sine gode dækning.

3

TrustPilot: “Fremragende”
Alka har tilfredse kunder. Vi har over 12.500
anmeldelser på Trustpilot og vores service bliver
samlet set bedømt "fremragende".

Vi gør det enkelt for dig
Mere end 100 års erfaring med at forsikre løn
modtagere i Danmark har lært os, at forsikring skal
være enkelt. Fra vores forsikringer og rådgivning til
dit besøg på alka.dk har vi fokus på enkelthed i alt,
hvad vi gør.

Tag et forsikringstjek
Uanset hvor du er i dit liv, vil vi opfordre dig til at tage
et forsikringstjek. Det behøver ikke tage mere end
10 minutter og så ved du, at du er rigtig dækket og
ikke betaler for meget for dine forsikringer.

Sådan får du tryghed for
dig og dine nærmeste
Ønsker du at høre mere om indbo-, bil- eller andre
private forsikringer så kontakt Alka.

Kontakt os
w

Beregn din pris på alka.dk/sl
facebook.dk/alka
70 12 14 16
alka@alka.dk

