ET RIGTIG
GODT TILBUD

VI HAR MEGET MERE AT BYDE PÅ!
SE VORES VIDEO PÅ
MALER.DK

HOS OS ER LØNSIKRING
EN DEL AF MEDLEMSKABET
Når du er medlem af Malerforbundet og vores a-kasse, får du lønsikring, hvis du bliver

VIGTIGT

ledig. Det betyder, at du kan få op til 10.000 kroner ekstra oven i dine dagpenge i helt op
til fem måneder. Og vigtigst af alt, så er det ikke en dyr forsikring, du skal vælge til.
Hos os er det en del af pakken, når du er medlem af Malerforbundet og vores a-kasse.
Vi leverer nemlig ikke kun faglighed, men også ægte tryghed til dig og din familie.
HVORNÅR ER JEG DÆKKET?

MELD DIG IND INDEN
DEN 1. FEBRUAR
2018

Malerforbundets lønsikring følger dagpengelovgivningen.

Fra 1. november til 31. januar 2018 har du

For at få penge fra lønsikringen skal du:

chancen for at sikre dig selv og din familie

❯

Være dagpengeberettiget.

❯

Være medlem af Malerforbundet og Byggefagenes A-kasse.

❯

Have haft mindst 12 måneders arbejde og været medlem i mindst 12 måneder.
Medmindre du melder dig ind inden den 1. februar 2019 (se boks).

Som nyuddannet er du omfattet af lønsikringen, når du bliver berettiget til at få beregnet
en ny dagpengesats. Du kan få beregnet en ny dagpengesats allerede efter tre måneder,

lønsikring allerede efter 14 dage, hvis du
bliver ledig. Det eneste du skal gøre er at
være medlem af Malerforbundet og vores
a-kasse.
Melder du dig ind efter den 31. januar 2018,
skal du vente et år, før du kan få lønsikring.

men den og lønsikringen kan tidligst træde i kraft seks måneder efter, du har afsluttet din
uddannelse.

Lønsikring
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HVAD KAN JEG
FÅ MED
LØNSIKRINGEN?

Når du er medlem af en a-kasse og bliver ledig, får du maks.

EKSEMPEL:

18.403 kroner (2017-sats) i dagpenge om måneden
til at klare dig for.
Men er du medlem af Malerforbundet og vores a-kasse, og opfylder du betingelser, kan du se frem til at få hele 80 procent af din
løn dækket.
Lønsikringen bliver udbetalt cirka 14 dage efter dine dagpenge.
Du kan se på det som en slags bonus til at komme igennem resten
af måneden.
Men husk: Første gang du tager hul på de fem måneders lønsikring, skal du have været ledig i 14 dage, før du kan modtage
penge. Se mere under "det med småt" på side 9.

EKSEMPEL:

33.000 KRONER

Du tjener normalt
- efter fratræk af AM-bidrag – om måneden.

Uden lønsikring ville du kun få
om måneden i dagpenge.

18.403 kroner

Med lønsikring får du
oven i.

7.997 kroner

Sammenlagt før skat

26.400 kroner

EKSEMPEL:

27.000 KRONER

Du tjener normalt
- efter fratræk af AM-bidrag – om måneden.

Uden lønsikring ville du kun få
om måneden i dagpenge.

18.403 kroner

25.000 KRONER

Du tjener normalt
- efter fratræk af AM-bidrag – om måneden.

Uden lønsikring ville du kun få
om måneden i dagpenge.

18.403 kroner

Med lønsikring får du
oven i.

3.197 kroner

Med lønsikring får du
oven i.

1.597 kroner

Sammenlagt før skat

21.600 kroner

Sammenlagt før skat

20.000 kroner

Lønsikring

|

5

VI HAR MEGET MERE AT BYDE PÅ!
SE VORES VIDEO PÅ
MALER.DK

MALERFORBUNDET
HAR MEGET MERE AT BYDE PÅ
HVAD FÅR DU HOS MALERFORBUNDET:

HVAD FÅR DU HOS KRIFA:

Kontingent
A-kasse
Lønsikring

Kontingent
A-kasse
Lønsikring

Hjælp til jobsøgning af medarbejdere, der kender dit fag.
Forhandling af din overenskomst.
Håndhævelse af din overenskomst over for arbejdsgiveren.
Adgang til Arbejdsretten, hvis det bliver nødvendigt at køre en sag mod din arbejdsgiver.
Rådgivning og vejledning så du er sikret et arbejdsmiljø, der lever op til reglerne.
Hjælp til din sagsbehandling, hvis du kommer til skade på dit arbejde.
Billige forsikringer gennem Alka.
Rabat i over 1.300 butikker med LO Plus.
Fagbladet Maleren.
Hjælp til akkord. Vi opmåler og beregner dit arbejde.

Alt det ovenstående for

1.017,-

Ovenstående for

1.1xx,-

Lønsikring
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PRØV VORES
LØNSIKRINGSBEREGNER!
På www.maler.dk
kan du indtaste dine lønoplysninger og med det samme
se, hvad du kan få ud af vores lønsikring.
Det er nemt og lige til!

I et godt tilbud er det stadig

VIGTIGT AT LÆSE
DET MED SMÅT
❯

Lønsikringen træder i kraft 1. november 2017, og melder du dig ind

❯

inden 1. februar 2018, kan du få lønsikring allerede efter 14 dage.
❯

Du er dækket af lønsikringen, hvis du bliver ledig 1. november 2017

Udbetalingen af lønsikringen sker cirka 14 dage efter, at du har fået
udbetalt dagpenge.

❯

eller senere.

Lønsikringen dækker 80 procent af din løn - fratrukket de 8 procents
arbejdsmarkedsbidrag og dagpenge - og den dækker op til fem måneder for hver dagpengeperiode, du optjener.

❯

Melder du dig ind den 1. februar 2018 eller senere, går der et år, før
du kan få penge fra lønsikringen.

❯

En fuld dagpengeperiode består af 3.848 timer, hvilket svarer til to år.
For hver dagpengeperiode du optjener, følger der fem måneders

❯

Lønsikringen følger dagpengereglerne. Det vil sige, er du ikke dag-

lønsikring med. Hvis du bruger de fem måneders lønsikring, skal du

pengeberettiget, er du heller ikke berettiget til penge fra lønsikringen.

optjene en ny dagpengeperiode, før du kan få fem nye måneder med
lønsikring.

❯

Lønsikringen følger reglerne for udbetaling af dagpenge. Får du udbetalt
148 timers dagpenge, hvilket svarer til fire ugers ledighed, får du også
udbetalt 148 timer fra lønsikringen.

❯

For hver dagpengeperiode du optjener, skal der gå 14 dage, før du kan
tage hul på de fem måneders lønsikring.

Lønsikring
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FIND DIN LOKALAFDELING
NORDJYLLAND
96 20 20 60

STORKBH.
35 31 40 00

ØST/VEST
86 13 21 00
MIDTJYLLAND
70 10 19 10

|

Lønsikring

96 20 20 60
86 13 21 00
70 10 19 10
66 12 83 95
70 10 09 10
35 31 40 00

ELLER RING DIREKTE TIL VORES
HOTLINE HOS ALKA PÅ 70 300 507.

FYN
JYLLAND SYD
66 12 83 95
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NORDJYLLAND
ØST/VEST
MIDTJYLLAND
FYN/JYLLAND SYD
SJÆLLAND
STORKBH.

SJÆLLAND
70 10 09 10

VIL DU VÆRE MEDLEM?
RING TIL AFDELINGEN
I DIT LOKALOMRÅDE, ELLER
GÅ PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.MALER.DK OG
SKRIV DIT TELEFONNUMMER,
SÅ RINGER VI DIG OP!

Lønsikring
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