
Dansk Metal Lønforsikring

Indsendt af

Navn CPR-nr.

Adresse Postnr.  By

Policenr. (ved ændringer) Mdl. bruttoløn*  Tlf.

Dato Underskrift

*) Nuværende månedlige bruttoløn inklusiv egetbetalt pensionsbidrag m.v., svarende til en almindelig 37 timers arbejdsuge uden overarbejde.
 

Tilmelding til  Betalingsservice 
Reg.nr.                      Kontonr.                                     Kontohavers CPR-nr.

Her kan du få et enkelt overblik over ydelser, præmier og udbetalingsperioder. Lønforsikringen er 
fradrags berettiget, hvilket betyder, at du kan trække ca. 25% fra i skat. Alka oplyser SKAT om din løn
forsikring, så du automatisk får dit fradrag. Se mere på alka.dk/danskmetal eller ring på 70 30 05 07.

Nuværende månedsløn Dækning Månedlig præmie før skat (sæt kryds)

Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret Månedlig ydelse Udbetaling i 6 måneder 
pr. ledighedsperiode

Udbetaling i 12 måneder 
pr. ledighedsperiode

25.439 - 26.688 kr. 17.376 - 18.625 kr. 1.000 kr. 48 kr. 59 kr.

26.689 - 29.188 kr. 18.626 - 21.125 kr. 2.000 kr.  96 kr. 118 kr.

29.189 - 31.688 kr. 21.126 - 23.625 kr. 4.000 kr. 191 kr. 235 kr.

31.689 - 34.188 kr. 23.626 - 26.125 kr. 6.000 kr. 286 kr. 352 kr.

34.189 - 36.688 kr. 26.126 - 28.625 kr. 8.000 kr. 381 kr. 470 kr.

36.689 - 39.188 kr. 28.626 - 31.125 kr. 10.000 kr. 476 kr. 587 kr.

39.189 - 41.688 kr. 31.126 - 33.625 kr. 12.000 kr. 571 kr. 704 kr.

41.689 - 44.188 kr. 33.626 - 36.125 kr. 14.000 kr. 666 kr. 821 kr.

44.189 - 46.688 kr. 36.126 - 38.625 kr. 16.000 kr. 761 kr. 939 kr.

46.689 - 49.188 kr. 38.626 - 41.125 kr. 18.000 kr. 856 kr. 1.056 kr.

49.189 - 50.438 kr. 41.126 - 42.375 kr. 20.000 kr. 951 kr. 1.173 kr.

50.439 kr. el. mere          42.376 kr. el. mere 21.000 kr. 998 kr. 1.232 kr.

Du kan maksimalt tegne en dækning, der sammen med dagpenge fra a-kassen, udgør op til 80% af din hidtidige løn, men du kan godt vælge en mindre dækning.  
Ovenstående præmier indeholder 1,1% skadeforsikringsafgift til staten. Præmien opkræves kvartalsvis.
OBS! Din forsikringsydelse reguleres ikke automatisk. Du skal derfor selv kontakte Alka, hvis ydelsen skal ændres, fordi din løn har ændret sig.

Jeg er indforstået med, at: 
•  Kommende ledighed, som jeg har 
eller burde have kendskab til på teg
ningstidspunktet, ikke er dækket.

Jeg giver samtykke til, at:  
•  Dansk Metal og Metals a-kasse, Alka 
og Alkas samarbejdspartner AXA 
Partners Denmark udveksler mine 

oplysninger til brug for administration 
af lønforsikringen. Det drejer sig f.eks. 
om: Cprnr., navn, adresse, medlem
skab af forbund og akasse, samt din 
forsikring.

Du kan til enhver tid trække dit sam
tykke tilbage, men det betyder så, at du 
ikke kan have din lønforsikring i Alka.

Vi passer godt på dine persondata. Du 
kan læse mere om det på  
alka.dk/privatlivspolitik

•  Alka anvender dine oplysninger til 
rådgivning, service og tilbud i overens
stemmelse med gældende lovgivning.

Jeg bekræfter, at:  
•  Have læst folderen om  
Metal Lønforsikring. Du finder folderen 
på alka.dk/metal.

Police og forsikringsbetingelser: 
Hvis du ønsker at se forsikringsbetin
gelserne, inden du køber forsikringen, 
finder du dem på alka.dk/metal.

Sendes til: Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, att. Lønforsikring.

Januar 2022Alka Forsikring
En del af Tryg Forsikring A/S

Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
Telefon 70 12 14 16  alka@alka.dk  alka.dk

CVRnr. 24260666
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