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Dagpenge+  
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: PenSam Forsikring A/S   FT-nr.: 53053             Produkt: Dagpengeforsikring 
 
 
Her kan du læse en kort beskrivelse af vores dagpengeforsikring. Du kan se mere om forsikringen og øvrige betingelser på pensam.dk. 
Hvis du indhenter et tilbud fra PenSam Forsikring, vil du også i tilbuddet samt i den medfølgende folder Værd at vide om forsikring kunne 
læse relevante informationer om din kommende forsikring.  
Vælger du at oprette en forsikring hos PenSam Forsikring, vil du i betingelserne og policen, der tilsammen udgør aftalen med PenSam 
Forsikring, kunne læse alle vilkår for din forsikringsaftale.  
Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen er en arbejdsløshedsforsikring for FOA-medlemmer, der dækker med et vist beløb i tilfælde af ufrivillig ledighed 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 
Dagpenge+ er en lønsikring, som du kan tegne, hvis 
du er medlem af FOA og FOAs A-kasse.  

Du skal være lønmodtager og mellem 18 og 65 år 
for at kunne tegne forsikringen. 

Forsikringen dækker, hvis du bliver arbejdsløs og er 
et supplement til de dagpenge, du får udbetalt fra 
din a-kasse. 

Sum 
Du kan tegne forsikringen i moduler af 1000 kr. dog 
maks. 14.000 kr. Det månedlige beløb, du får 
udbetalt, er derfor afhængigt af, hvad du vælger. 

Standarddækning 
 Ufrivillig ledighed under visse betingelser 
 Der kan ske udbetaling, selvom du har arbejde i 

op til 40 % af din normale arbejdstid 

 
  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

 Frivillig ledighed 
 Hvis du på tegningstidspunkt vidste, at du 

ville blive ledig eller havde grund til at tro, at 
det ville ske 

 Hvis den ufrivillige ledighed skyldes strejke 
eller lockout 

 

  

  
 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Der er en karenstid på 6 måneder ved tegning 
af forsikring 

! Du kan højst forsikre dig for 90 % af din 
nuværende løn 

! Du kan maksimalt få udbetalt ydelse for 3 
dækningsperioder fra forsikringen 

 
 

 

Hvor er jeg dækket? 

 Vi tegner kun forsikring for kunder, der har bopæl i Danmark, (dog ikke Færøerne og Grønland) 
 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Du skal betale præmien/forsikringen til tiden 

- Du har som forsikret pligt til at give PenSam Forsikring oplysninger, som af PenSam Forsikring skønnes nødvendige 
for vurdering af dine rettigheder 

 
 

 
Hvornår og hvordan betaler jeg? 

- Præmien skal betales ved forsikringens ikrafttræden 

- Du kan vælge at betale via Betalingsservice, som vi kan tilmelde ved aftalens indgåelse, eller du kan vælge at få 
tilsendt et indbetalingskort 

- Du kan vælge at betale årligt, halvårligt eller månedligt 
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Hvornår starter og slutter dækningen? 

- Forsikringen træder i kraft fra den aftalte dato 
- Forsikringen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år, overgår til efterløn eller førtidspension, 

der er sket udbetaling i 3 dækningsperioder eller ved din død 
- Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og løber, til en af parterne opsiger aftalen med 1 måneds varsel til den 

årlige fornyelsesdato 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

- Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til PenSam Forsikring  

- Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned 
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