Sæt kryds:  Ny  Ændring

Ansøgning om DSA lønsikring
Cpr-nr.

Stilling

 Jeg er dimittend fra år

Navn

Adresse

Post nr.

By

Evt. medlemsnummer i Bauta

Mobilnr.

Telefonnr.

E-mail

Min nuværende bruttoløn pr. måned (inkl. eget pensionsbidrag mv.)

 Jeg er fuldtidsforsikret i DSA
 Jeg er deltidsforsikret i DSA

 Jeg ønsker en udbetalingsperiode på 6 måneder
 Jeg ønsker en udbetalingsperiode på 12 måneder

Jeg ønsker en månedlig forsikringsydelse på kr.
(beløbet angives i hele tusinde. Max 20.000)
Det er en forudsætning for aftalen, at forsikringen betales via Betalingsservice:
Pengeinstituttets navn: _______________________________________________
Reg. nr._______________________________

Jeg erklærer på tro og love, at:
• Jeg er medlem af DSA
• Jeg har besvaret de stillede spørgsmål korrekt.
Bauta Forsikring bruger oplysningerne til at
fastsætte pris og vilkår for min forsikring. Er
oplysningerne ikke korrekte, kan det betyde, at
evt. erstatning nedsættes eller helt bortfalder
• Jeg er fyldt 18 år, men ikke 65 år
• Jeg er ansat som lønmodtager i Danmark
(ekskl. Grønland og Færøerne) og er
aflønnet for mindst 16 timer pr. uge eller er
selvstændig, og arbejdet efter dagpengelovgivningen anses som værende af væsentligt
omfang.

(beregningsgrundlag) umiddelbart inden
ledigheden. Overskrider min indkomst den
grænse, kan Bauta Forsikring, uanset den
valgte forsikringsydelse, nedsætte ydelsen fra
forsikringen, så min samlede indkomst højst
udgør 80 % af beregningsgrundlaget
• Prisen for forsikringen er skattemæssigt fradragsberettiget. Udbetalinger er skattepligtige
• Kommende ledighed, sygdom eller personskade,
som jeg har kendskab til på købsstidspunktet,
og som senere anmeldes, ikke er dækket af
forsikringen
• Ved udgangen af det kalenderår, hvori jeg
fylder 65 år, ophører forsikringsdækningen.

Jeg samtykker i, at:

Jeg er indforstået med, at:
• Forsikringen træder i kraft pr. den dato, Bauta
Forsikring modtager min ansøgningsblanket
• Udbetaling fra forsikringen, sammen med
arbejdsløshedsdagpenge, lønsikring, indtægt
fra deltidsarbejde og pensions/forsikringsdækninger, højst må udgøre 80 % af min løn

Dato

Kontohavers cpr-nr.: ____________________________

Kontonr.:____________________________________________________________________

• Bauta Forsikring må anvende mine oplysninger
om medlemsforhold til rådgivning, service
og tilbud i overensstemmelse med gældende
lovgivning
• Oplysninger givet på denne ansøgning må
bruges af Bauta Forsikring til at administrere

forsikringen. Det gælder også for videregivelse
af mit CPR-nr. i forbindelse med at oprette
Betalingsservice
• Bauta Forsikring og DSA må udveksle oplysninger
om mit medlemskab i begge organisationer for
at sikre, at jeg opfylder kravene for at købe og
opretholde lønsikring. Bauta Forsikring må i den
forbindelse give mit CPR-nr. videre til DSA til brug
for identifikation
• Bauta Forsikring må bruge Nemkonto til
udbetalinger, der vedrører forsikringen. Hvis
jeg ikke ønsker udbetalinger til min NemKonto,
giver jeg selskabet besked på skrift
• Have læst: Værd at vide om DSA’s lønsikring på
næste side af denne ansøgningsblanket.

Police og vilkår:
Efter forsikringens start kan du se police og forsikringsvilkår på Mit Bauta

Underskrift

Ansøgningen skal sendes på mail til srbackoffice@lb.dk
eller med brev til Bauta Forsikring, Farvergade 17, 1463 København K

Værd at vide om DSA lønsikring
Arbejdsløshed/uarbejdsdygtighed
• Ved ufrivillig ledighed betaler Bauta Forsikring en månedlig
forsikringsydelse i op til 6 eller 12 måneder pr. ledigheds
periode. Ydelsen løber fra første ledighedsdag og bliver
betalt månedsvist bagud
• Ved flere ledighedsperioder betales i alt op til 36 måneder.
Den første udbetaling sker efter 30 dages sammenhængende ledighed
Dækningen omfatter lønmodtagere, der arbejder mindst
16 timer om ugen og selvstændige erhvervsdrivende, når de
efter dagpengelovgivningen anses for at arbejde som selvstændig i væsentligt omfang
• Ved ufrivillig ledighed pga. midlertidig uarbejdsdygtighed
betales en månedlig forsikringsydelse i op til 6 eller 12 måne
der, så længe du er uarbejdsdygtig og fortsat ledig
• Ved midlertidig uarbejdsdygtighed i ledighedsperioden fortsætter forsikringsudbetalingen i op til 6 eller 12 måneder fra det
tidspunkt, hvor den første forsikringsydelse for ufrivillig ledighed blev udbetalt.

Optjeningsperiode ved ledighed
Ledighed eller opsigelse inden for de første 180 dage, efter forsikringen er trådt i kraft, er ikke dækket. For at få ydelser fra
lønsikringen, skal du have haft arbejde som lønmodtager de
forudgående 12 sammenhængende måneder (for dimittender
kun 6 måneder) i mindst 16 timer om ugen eller have været
selvstændig erhvervsdrivende i mindst samme periode med et
arbejde, der efter dagpengelovgivningen anses som værende
af væsentligt omfang.

Kendskab ved køb
Kommende ledighed, sygdom eller personskade, som du kender eller burde kende på det tidspunkt, hvor du køber forsikringen, ikke er dækket.

Dobbeltdækning
Arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og indtægt fra
deltidsarbejde plus ydelserne fra lønsikring kan tilsammen
ikke være mere end 80 % af din hidtidige løn. Det gælder,
uanset hvilken månedlig forsikringsydelse du vælger. Du
skal være opmærksom på, at hvis du udover lønsikringen har
andre forsikringer, der dækker ved arbejdsløshed eller sygdom, kan det i særlige tilfælde betyde en modregning i dine
arbejdsløshedsdagpenge. Bliver du berettiget til at modtage
førtidspension, ophører forsikringsdækningen fra lønsikring.
Får du tilkendt førtidspension med tilbagevirkende kraft, kan
de allerede udbetalte forsikringsydelser medføre modregning
i pensionsydelserne.

Bruttoløn
Din bruttoløn vil typisk være den A- og B-indkomst, du
betaler arbejdsmarkedsbidrag af, inkl. eget pensionsbidrag.

Skatteforhold
Du kan trække betalingen fra i skat. Udbetaling er skattepligtig
som A-indkomst.
Forsikringsaftalen gælder i en måned ad gangen og bliver
automatisk fornyet, medmindre aftalen bliver opsagt.

Dobbeltdækning
Dagpenge fra a-kassen og indtægt fra deltidsarbejde plus ydelserne fra lønsikring kan tilsammen ikke være mere end 80 %
af din hidtidige løn (beregningsgrundlag). Det gælder, uanset
hvilken månedlig forsikringsydelse du vælger. Du skal være
opmærksom på, at hvis du har andre forsikringer, der dækker
ved ledighed, kan det i særlige tilfælde betyde en modregning i

dine arbejdsløshedsdagpenge. Får du tilkendt pensionsydelser
med tilbagevirkende kraft, kan de allerede udbetalte forsikringsydelser medføre modregning i pensionsydelserne.

Forsikringens løbetid
Forsikringsaftalen gælder i en måned ad gangen og bliver
automatisk fornyet, medmindre aftalen bliver opsagt.

Opsigelse af forsikringsaftalen
Du kan skriftligt opsige forsikringen med mindst en måneds
varsel til en forfaldsdag, der altid er den 1. i hver måned.

Fortrydelsesret
Du kan fortryde dit køb af lønsikringen i 14 dage efter, du har
modtaget police og forsikringsbetingelser.

Samarbejde
DSA har indgået aftale med Bauta Forsikring om at tilbyde DSA
lønsikring.

Ved ledighed
Hvis du får brug for forsikringen, fordi du bliver arbejdsløs
(eller uarbejdsdygtig), kan du hente et anmeldelsesskema på
www.bauta.dk og www.dsa-akasse.dk

Adgang til dine personlige oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret
om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har også
ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og brug af dine
personlige oplysninger eller tilbagekalde dit samtykke.
Du har desuden ret til at få rettet dine personlige oplysninger,
hvis der er behov for det.
Du skal kontakte os, hvis du vil bruge din ret til indsigt, gøre
indsigelse eller rette dine personlige oplysninger.
LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463
København K, er ansvarlig for behandlingen af de personlige
oplysninger, du giver til Bauta Forsikring.

Hvordan klager du?
Du kan klage til Bauta Forsikring. Hvis din klage ikke fører til
et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for forsikring, Anker Heegaards Gade 2,
1572 København V, tlf.: 33 15 89 00.

Fuldstændige vilkår
Her har du fået et sammendrag af indholdet i lønsikringen. Du
kan se de fuldstændige vilkår i medlemsarkivet på Mit Bauta,
når du går ind på din police.
Du kan også henvende dig til:
Bauta Forsikring,
Farvergade 17, 1463 København K,
tlf. nr.: 33 15 15 45, e-mail: postkasse@bauta.dk.

Information efter eget valg
Du kan fravælge at modtage uopfordret information om Bautas
produkter, som er adresseret direkte til dig. Hvis du ikke
ønsker at modtage en sådan information, skal du give os besked.

