Stærke medlemsfordele
til dig der er medlem af
Dansk El-Forbund
Brug dine
medlemsfordele
2022

Unikke medlemsfordele
Som medlem af Dansk El-Forbund får du en række
helt særlige fordele i Alka.

Særlige forsikringer til medlemmer
af Dansk El-Forbund
Dansk El-Forbund har
sammen med Alka
udviklet attraktive
forsikringsordninger
til medlemmerne.
Forsikringerne har en
høj kvalitet til en lav
pris.
Besøg os på:
alka.dk/def

Pris:

44,-

Heltidsulykkesforsikring

Gruppelivsforsikring

Heltidsulykkesforsikringen er en af de
billigste måder at forsikre sig økonomisk
ved ulykker. Forsikringen dækker hele
døgnet, hvis du kommer ud for et
ulykkestilfælde og får et varigt mén på
5% og derover eller dør. Forsikringen
dækker også tandskader og tyggeskader.

Gruppelivsforsikringen
er en del af dit medlemskab. Forsikringen
kommer til udbetaling
til dine efterladte, hvis
du dør. Udbetalingen er
skattefri. Der skal eventuelt betales boafgift af
udbetalingen.

Hvis du har frameldt forsikringen og ønsker at blive omfattet af dækningen, skal
du kontakte Dansk El-Forbund. Bemærk
- de første 3 måneder er gratis.

Forbunds Indboforsikring
Fra kun 1.454 kr. om året
• Dækker ved tyveri,
brand- og vandskade.
• Inkluderer retshjælp
og ansvarsforsikring.
• Rådgivning ved
identitetstyveri.
Tilvalg:
Rejse - og
afbestillingsforsikring

Bestil din forsikring på alka.dk/forbundsindbo

FEB. 2022

Særlig pris til medlemmer under 30 år
Alle medlemmer under 30 år
kan tegne Forbunds Indboforsikringen.
Fra kun 91 kr./md.

Se alle forsikringer og find din pris på alka.dk

Få op til 80% af din løn hvis
du bliver ledig
Alkas Lønforsikring er en særlig
medlemsfordel, der giver dig
økonomisk tryghed, hvis du
bliver afskediget fra dit job. Lønforsikringen supplerer dine dagpenge, så du ved ledighed får op
til 80% af din hidtidige løn.
Du kan få Alkas Lønforsikring
hvis du er medlem af Dansk
El-Forbund og Din Faglige
A-kasse.
Prisen til lønforsikringen er
fradragsberettiget. Fradraget
indberettes automatisk til Skat.
Bestil din lønforsikring på alka.dk/loenforsikring

10% rabat på alle øvrige forsikringer
Dit medlemskab af Dansk El-Forbund giver dig rabat på alle forsikringer. Hvis du bestiller
online, får du desuden et gavekort, du kan bruge til shopping i en række populære butikker.

Husforsikring

Bilforsikring

• Brand, lynnedslag,
eksplosion,
kortslutning og andre elskader

• Vælg mellem
den lovpligtige
ansvarsforsikring eller tilvælg
kaskodækning.

• Bygningsskader som følge
af voldsomt vejr
• Omfatter både hus, udhus,
garage og terrasseoverdækninger.

• Kaskodækningen sikrer bl.a.
reparationer, redning ved
kørsel i udlandet og tyveri.
• Mulighed for gratis lånebil.

Se alle forsikringer og find din pris på alka.dk

Ulykkesforsikring til
børn og voksne
• Varigt mén fra 5 %
• Tand- og tyggeskader
• Alle typer sport
Tilvalg
til voksne:
Tandbehandling

Tilvalg
til børn:
Visse Kritiske
Sygdomme

Få et enkelt og billigt
mobilabonnement
Som medlem af Dansk El-Forbund kan både du og alle andre i din
husstand få enkle og billige mobilabonnementer. Abonnementerne er
uden binding.

Se Dansk
El-Forbunds
medlemsfordele på Alkas
hjemmeside

Tænd kameraet på din mobil.
Fokusér på koden. Klik i feltet der
dukker op på mobilens skærm.
OKT. 2021

Fri tale
30GB data
79,-/MD

Kontakt os
w

alka.dk/def
facebook.dk/alka
70 12 14 16
alka@alka.dk

Se alle priser på alkamobil.dk

