Tryghed også hvis
jobbet er usikkert

DAGPENGE+

DAGPENGE+

Giv dig selv lidt
mere tryghed
i hverdagen
NÅR DAGPENGE IKKE ER NOK

DAGPENGE+ er en forsikring, der hjælper dig med en udbetaling
oven i dine dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. DAGPENGE+ er
din garanti for, at du ikke behøver at være utryg, selvom arbejdsmarkedet er utrygt. Det betyder også, at hvis du bliver ledig, så
har du økonomisk ro i en periode til at finde det arbejde, der er
det helt rigtige for dig.

En forsikring, der
passer til dig
DAGPENGE+ er skræddersyet til FOA-medlemmer. Derfor får du
god dækning til en lav pris og udbetalingen foregår automatisk.
Du bestemmer selv, hvor meget ekstra sikkerhed du har brug for,
dog højst 90% af din nuværende månedsløn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Se Susannes eksempel nedenfor.

SUSANNE, SOSU-ASSISTENT PÅ FULD TID:
MED DAGPENGE+
Månedsløn*
Dagpenge

26.000 kr.
19.083 kr.

DAGPENGE+

2.000 kr.

Samlet indtægt

21.083 kr.

Løntab

4.917 kr.

Hvad koster det Susanne?
Pris pr. måned

65,00 kr.

UDEN DAGPENGE+
Månedsløn*

26.000 kr.

Dagpenge

19.083 kr.

Samlet indtægt

19.083 kr.

Løntab

6.917 kr.

*Månedsløn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag
Eksemplet gælder for 3 måneders selvrisiko
og en udbetalingsperiode på 6 måneder.

Dagpengesatserne gælder for 2020. Den maksimale
månedlige udbetaling for fuldtidssikrede er 19.083 kr.

SE HVAD
DAGPENGE+
KAN BETYDE
FOR DIG
foa.dk/dagpengeplus

... og passer på dig
DAGPENGE+ DÆKKER LÆNGERE

DAGPENGE+ dækker indtil du er 65 år. Det er en ekstra sikkerhed for dig, der har lagt planer om at være længe på arbejdsmarkedet. Andre tilsvarende forsikringer dækker typisk kun,
til du bliver 60 år.

DAGPENGE+ ER FLEKSIBEL
Vi ved, at du måske har både lyst til og mulighed for at tage
vikarvagter, selvom du bliver ledig. Derfor må du som fuldtidsforsikret arbejde op til 14,8 timer om ugen og alligevel få
udbetalt DAGPENGE+.

Ikke for alle - en fordel
for FOA-medlemmer
DAGPENGE+ er et særligt tilbud til dig, der er medlem af både FOA og FOAs
A-kasse, og som er mellem 18 og 65 år. Der gælder samme betingelser for
DAGPENGE+ som for udbetaling af dagpenge fra FOAs A-kasse.
Når du tegner forsikringen, skal du være i arbejde, og du må
ikke være vidende om, at du bliver arbejdsløs.

HVORDAN FÅR DU DAGPENGE+?
• Ring på 44 39 39 99
• Eller henvend dig i din lokale FOA-afdeling. Her kan
du også få svar, hvis du har sprøgsmål.
DAGPENGE+ er blevet til i et samarbejde mellem FOA og PenSam
Forsikring A/S. Forsikringen tegnes i PenSam Forsikring A/S,
CVR-nr. 17 11 81 88, hjemsted Farum, telefon 44 39 39 99.

FÅ OP TIL 90%
AF DIN LØN
HVIS DU BLIVE LEDIG
RING TIL

DAGPENGE+

44 39 39 99

DAGPENGE+

PenSam Forsikring A/S
Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum
Telefon 44 39 39 99
forsikring@pensam.dk
www.pensam.dk/forsikring
CVR-nr. 17 11 81 88
Hjemsted Farum

39.28.025.2003

