NORDENS LØNSIKRING

FÅ OP TIL 20.000,- SKATTEFRIT
PR. MÅNED VED SYGDOM
Sygedage koster. Og for selvstændige kan de koste alt.
Mange selvstændige tænker, at de da ikke bliver syge.
Vi håber, de får ret, men faktisk bliver mere end 23.000
selvstændige hvert år syge i mere end 14 dage. Men
det behøver ikke at gå ud over en ellers sund forretning.
Det betaler sig at være sikret økonomisk.

F I N A N S H U S E T F O R S E LV S TÆ N D I G E

FORDELENE VED EN LØNSIKRING FRA NORDENS:
LØNSIKRING FRA FØRSTE SYGEDAG
Du er dækket fra første sygedag, hvis du er syg mere end 30 dage, og ved
langvarig sygdom er du dækket helt op til 12 måneder i træk. Der er ingen
selvrisiko, og den skattefri udbetaling modregnes ikke i andre ydelser, som
f.eks. sygedagpenge (som i øvrigt først udbetales efter 14 dages sygdom).

INDBYGGET LIVSFORSIKRING
Nordens Lønsikring inkluderer endvidere en livsforsikring, der sikrer din
familie ved dødsfald. Forsikringen kan andrage op til 500.000 kr. og er
beskyttet mod eventuelle kreditorer i virksomheden.

HØJ DÆKNING. LAV PRIS.
Vi har lavet en enkel og overskuelig prisstruktur, hvor du selv løbende kan
skrue både op og ned for dækningen – og dermed også betalingen. Og er
du ikke glad for os, kan du komme ud af aftalen ligeså nemt som du kom
ind. Den kan nemlig opsiges med løbende måned plus 30 dage.
Lønsikring dækker helt op til 80% af din hidtidige personlige indkomst, og
du kan frit vælge mellem 3 forskellige sikringspakker: standard, medium
og premium.

3 EKSEMPLER PÅ NORDENS LØNSIKRING:
NORDENS

STANDARD
LØNSIKRING

Lønsikring:

10.000 kr. pr. md.

NORDENS

MEDIUM
LØNSIKRING

Lønsikring:

15.000 kr. pr. md.

NORDENS

PREMIUM
LØNSIKRING

Lønsikring:

20.000 kr. pr. md.

Livsforsikring, udbetales v/død: 50.000,-

Livsforsikring, udbetales v/død: 50.000,-

Livsforsikring, udbetales v/død: 50.000,-

Forsikringspræmie:

Forsikringspræmie:

Forsikringspræmie:

300,- pr. md.

426,- pr. md.

553,- pr. md.

NORDENS LØNSIKRING – KORT FORTALT:
Dækning fra første sygedag (ved sygdom i minimum 30 dage)
Skattefri udbetaling
Ingen krav om helbredsoplysninger
Markedets billigste præmie
Lønsikring og livsforsikring i samlet pakke

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:
Kan jeg få lønsikring?
For at kunne tegne lønforsikring gennem Nordens skal
du på tegningstidspunktet opfylde følgende betingelser:

Har du flere spørgsmål
til Nordens lønsikring,
så kontakt os på

70 20 95 95
eller på mail

info@nordens.dk

- være fyldt 18 år, men endnu ikke 63 år
- have et dansk CPR-nr.
- have fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
- være fuldt erhvervsdygtig
- være beskæftiget som selvstændig i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)

Hvornår træder lønsikringen i kraft?
Lønskringen ved sygdom træder i kraft 90 dage efter forsikringen er tegnet (kvalificeringsperioden).
Lønsikringen ved ulykke og livsforsikringen dækker fra første dag.

Hvis jeg fortryder?
Du har altid 30 dages fortrydelsesret på alle vores forsikringsprodukter.
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