NORDENS LØNSIKRING

SYGEDAGE KOSTER.
FOR SELVSTÆNDIGE KAN DE KOSTE ALT.
Mange selvstændige regner ikke med, at de bliver syge. Men realiteten er, at næsten 23.000
selvstændige er sygemeldt i over 60 dage i gennemsnit hvert år. Hertil kan lægges de over
42.000 arbejdsskader og ulykker, der hvert år anmeldes til Arbejdstilsynet.
Desværre har langt de fleste selvstændige ikke sikret sig ordentligt, og derfor er det de færreste,
der kan blive væk fra virksomheden, uden at det får konsekvenser for indtjeningen og i sidste ende
virksomhedens eksistens. Men det behøver ikke gå ud over en ellers sund forretning at skulle være
væk i længere tid. Ved at tegne en lønsikring hos Nordens kan du nemlig selv gøre noget aktivt for,
at minimere din økonomiske risiko ved sygdom eller ulykke.

Vigtige kendsgerninger du bør vide:
En stor gruppe selvstændige har i tilfælde af sygdom
eller ulykke kun sygedagpenge fra det offentlige, som
det eneste økonomiske indtægtsgrundlag.
Antal sygemeldte selvstændige
erhvervsdrivende i 2016:

22.466

Fordeling mænd/kvinder og antal sygedage.
Antal sygemeldte mandlige selvstændige:
Antal sygedage:

13.967
63

Antal sygemeldte kvindelige selvstændige:
Antal sygedage:

8.499
62

MED ELLER UDEN LØNSIKRING

Uden lønsikring vil du opleve en betydelig risiko for, at
dit økonomiske fundament forsvinder, hvis du bliver
længerevarende syg. Med en lønsikring kan du mini
mere din økonomiske risiko ved sygdom eller ulykke.

KRONER

SELVSTÆNDIGE OG SYGEDAGPENGE

Eksempel:

Lønsikring

Lønindkomst
30.000,-/md.

Sygedagpenge
TID

Kilde: Danmarks Statistik 2016

SYGEDAGPENGE FRA DET OFFENTLIGE

Som selvstændig har man ret til syge
dagpenge fra
kommunen efter 2 ugers sygdom, såfremt visse betin
gelser er opfyldt.
Højeste sygedagpengesats er 4.245,- pr. uge før skat,
og kan kun opnås i tilfælde af, at man opfylder en ræk
ke økonomiske krav.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet 2017

“Hvis man som selvstændig opholder sig på virksom
hedens adresse, betragtes man i mange tilfælde som
raskmeldt i kommunalt henseende. Også selvom man
ikke udfører egentlig arbejde eller ikke udfører arbejde
i samme omfang som før skaden.”
Kilde: Erstatningsgruppen

FAKTA OM SKADER OG ULYKKER

Flere end 42.000 danskere anmelder hvert år arbejds
skader til arbejdstilsynet. Risikoen for en arbejdsulykke er
naturligvis meget afhængig af hvilken branche du er
beskæftiget i, men jo mere fysisk betonet arbejdet er jo
større risiko.

ANTAL ULYKKER PR. 10.000 BESKÆFTIGEDE
478
361
274

Vand og
kloak

Transport
og gods

296

219
Rengøring

Anlægsarbejde

Byggeri

Kilde: Arbejdstilsynet 2016
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