
Lønsikring
Lidt mere tryghed



Solidarisk
En stærk faglighed giver et godt fællesskab. 
At blive ledig føles usikkert, men med Lønsik- 
ring står du stærkere økonomisk, hvis du 
mister dit job. 
Lønsikring er for dig, der er medlem af BUPL 
og vores a-kasse, BUPL-A. 
Ordningen er solidarisk, og sammen mind-
sker vi usikkerheden for den kollega, der 
mister sit job. 
Lønsikring er et supplement til dagpen-
gene, som kan mærkes, og giver lidt 
mere overskud i hverdagen. 
Er du i job, er dit bidrag et løft til din kollega. Er du ledig og dagpengeberetti-
get, betyder Lønsikring et supplement til din økonomi i op til 12 måneder. 
Det er et løft, der giver ro.  

Billig
Det koster ikke meget at være solidarisk. En individuel lønsikring kan koste 

 mange penge om måneden, men fordi ordningen er kollektiv, 
betaler du kun 38 kroner om måneden til ordningen. Du slipper 
faktisk billigere, fordi Lønsikring er fradragsberettiget og fælles 
for alle, der er medlemmer af BUPL og BUPL-A. 

Lønsikring er en samarbejdsaftale med Lærerstandens Brandfor-
sikring, der er medlemsejet og tilbyder forsikringer til pædagoger, 

lærere og andre undervisere. 

Lønsikring og dagpenge følges ad
Kan du få dagpenge, kan du som udgangspunkt også få Lønsikring. Hvis du 
er blevet opsagt og er dagpengeberettiget, supplerer Lønsikring dine dagpen-
ge med op til 90 procent af den løn du fik, dog højst 3.500 kroner om måne-
den før skat, som du får ud over dine dagpenge. Du kan få Lønsikring i op 
til 12 måneder og højst få 21.000 kroner før skat i alt per dagpengeperiode. 
Når du er i job igen, kan du glæde dig over, at en kollega et andet sted også 
får det løft.

Se eksempler på udbetaling på bagsiden. 

38
kroner



Vi tager os af det praktiske
Er du medlem af BUPL og BUPL-A og har været det i mindst 6 måneder, 
er du helt automatisk med i ordningen. Mister du dit arbejde og har optjent 
ret til dagpenge, er det enkelt at ansøge om Lønsikring. 
Det gør du nemlig, når du melder dig ledig hos os. 

Betaling til Lønsikring bliver opkrævet sammen med dit kontingent.

… Og hvis du ikke er medlem endnu?
Så har vi gjort det nemt for dig at blive det. Meld dig ind i BUPL og BUPL-A 
på bupl.dk/blivmedlem. Når du har været medlem i 6 måneder, kan du få 
Lønsikring ved ny ledighed.

… Og hvis du er dimittend?
Så kan du blive omfattet af ordningen, efter du har indbetalt til 
ordningen i 6 måneder og har optjent ret til dagpenge på fuld sats. 

Brug for noget EKSTRA?
Tjener du mere end 28.806 kroner om måneden, kan du også købe 
Lønsikring EKSTRA. Det er en frivillig, individuel lønforsikring, der sup-
plerer din obligatoriske ordning. Lønsikring EKSTRA køber du gennem 
Lærerstandens Brandforsikring. Læs mere på lb.dk

Meld dig ind her bupl.dk/blivmedlem

Læs mere på: bupl.dk/lønsikring

http://herbupl.dk/blivmedlem
http://bupl.dk/lønsikring


Dagpenge 19.351 kr. 19.351 kr. 19.351 kr.

Lønsikring 600 kr. 2.591 kr. 3.500 kr.

I alt 19.951 kr. 21.942 kr. 22.851 kr.

Alle beløb er før skat.
Bruttoløn er din løn excl. AM-bidrag og arbejdsgiverbetalt  
pensionsbidrag. 
Dagpengesats for fuldtidsforsikrede (2022).  
Beregn din personlige udbetaling på bupl.dk/lønsikring

Sådan kan din økonomi se ud med Lønsikring

Månedsløn i kr. 24.095 26.500 27.600

Sammen med Lærerstandens Brandforsikring  
tilbyder vi Lønsikring

I BUPL samarbejder vi med forsikringsfællesskabet Lærerstandens  
Brandforsikring om at tilbyde lønsikring til vores medlemmer. 

Det gør vi, fordi Lærerstandens Brandforsikring er et medlemsejet  
forsikringsfællesskab for blandt andre pædagoger. 

Lærerstandens Brandforsikring tilbyder:

• Bred dækning til lav pris
• Forsikringer kåret bedst i test af Tænk
• Loyalitetsrabat til loyale medlemmer

Ring og få et forsikringstilbud på 33 11 77 55  
eller læs mere på lb.dk
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