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Som medlem i Dansk Metal Maritime afdeling omfattes du pr. den 1. januar 2011 af forbundets 
forsikringsordninger: 
 

• Gruppelivsforsikring – en dødsfaldsdækning, der sikrer dine nærmeste 

• Fritidsulykkesforsikring – med ”personkasko” definition, der bl.a. giver sikring ved varige inva-
liditetsskader 

 
Gruppelivsforsikringen er obligatorisk og betales via dit kontingent til forbundet. 
 
Fritidsulykkesforsikringen er et tilbud. Forsikringen, der også betales sammen med dit kontin-
gent, har nogle helt klare fordele, som du kun har mulighed for at få igennem en gruppeaftale: 
 

• Ingen afgivelse af helbredsoplysninger 
Du optages uden helbredsoplysninger i forbundets ordning i modsætning til individuelt tegne-
de ulykkesforsikringer, hvor du skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, og her vil op 
mod 1/3 af alle personer, blive afvist – eller få begrænsninger i dækningen. Det undgår du ved 
at blive omfattet af Dansk Metals fritidsulykkesforsikring.  

 

• Dækning hele døgnet under arbejdsledighed – uden mérpræmie 
En fritidsulykkesforsikring dækker som navnet siger ”i fritiden”. Ved arbejdsledighed skal en 
privat tegnet fritidsulykkesforsikring omtegnes til heltidsulykkesforsikring, hvilket medfører en 
højere præmie. Det er ikke tilfældet på forbundets gruppeulykkesforsikring. Under arbejdsle-
dighed, dækker Dansk Metals forsikring hele døgnet.  
 

• Billig solidarisk præmie 
På forbundets gruppeordninger betaler alle medlemmer, den samme pris for at være med i 
ordningerne. Det kalder vi ”solidarisk præmie”. Prisen på fritidsulykkesforsikringen er 41,50 
kr. pr. måned og opkræves sammen med dit kontingent til forbundet.  

 
Forsikringsordningerne i Dansk Metal tager således meget sociale og solidariske hensyn til med-
lemmerne. For at opnå disse fordele, er der visse regler, der skal overholdes: Gruppelivsforsikrin-
gen kan ikke fravælges, og på fritidsulykkesforsikringen omfattes du automatisk, med mindre du 
selv melder fra til ordningen.  
 
Fritidsulykkesforsikringen er altså et tilbud, som du har mulighed for at sige nej-tak til. Du skal 
være opmærksom på, at hvis du på et senere tidspunkt fortryder dit nej-tak. kan du udelukkende 
indtræde, hvis du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Derfor anbefaler Dansk Metal, 
at du pr. 1. januar 2011 ikke fravælger tilbuddet. 
 
Hvis du ikke ønsker at være med i fritidsulykkesforsikringen, skal du udfylde vedlagte ”nej-tak-
kort” og returnere det til forbundet inden den 14. januar 2011. Hvis du takker nej reguleres din 
næste opkrævning med kr. 41,50. 
 
Ønsker du at være med i forsikringsordningen, skal du ikke foretage dig noget. Du omfattes au-
tomatisk af dækningen fra den 1. januar 2011. 
 
Ekstra fordele: 
Som medlem af Dansk Metals Maritime afdeling har du også mulighed for at benytte dig af de 
mange LO Plus fordele, der er tilknyttet medlemskabet.  
 
Det betyder rabatter på en række private indkøb. Bl.a. kan du tegne en mange af dine privatfor-
sikringer i Alka med 10 % rabat. Og du kan tegne en helt unik forbundsfamilieforsikring, som LO 
forbundene har forhandlet til medlemmerne til en særdeles konkurrencedygtig pris og indhold.  
 
Du er velkommen til at ringe til Alka på 70 12 14 16 og høre hvor meget du kan spare på famili-
ens forsikringsbudget ved de fordelagtige individuelle forsikringstilbud.  


