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ANMELDELSE AF UFRIVILLIG ARBEJDSLØSHED 
LÆS DENNE VEJLEDNING FØR DU UDFYLDER ANMELDELSEN 
 Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: 

Trin 2: Dokumentation: 

Trin 3: Hvordan skal anmeldelsen udfyldes: 

Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: 

Trin 5: Hvad sker der under sagsbehandlingen? 

Sammen med din forsikringspolice har du modtaget de vilkår og betingelser, som skal være opfyldt før forsikringen dækker. Du bedes kontrollere din police og gennemlæse betingelserne for forsikringen.  Låneforsikringen/tryghedsforsikringen dækker blandt andet ikke, hvis du: • Modtager din opsigelse eller bliver arbejdsløs inden for de første 60/180 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. • Ikke er tilmeldt jobcentret og står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked indenfor 30 dage efter fratrædelse. • Selv har sagt op. • Ikke har arbejdet som lønmodtager i minimum gennemsnitlig 16 timer ugentligt i 12 sammenhængende måneder umiddelbart før du blev ledig. • Er ansat i en tidsbegrænset eller sæsonafhængig stilling, privat løntilskud eller vikarjob. • Er tilkendt fleksjob eller er på førtidspension. (Kontakt os, hvis dette er tilfældet) 
Du finder alle undtagelser og vilkår for forsikringen i forsikringsbetingelserne. 

• Husk at vedlægge kopi af din opsigelse med stempel/logo, underskrift og opsigelsesgrund fra din arbejdsgiver. • Husk at vedlægge kopi af dato for tilmelding til jobcenter eller kopi af dit godkendelsesbrev fra A-kassen ”Ret til dagpenge”. (Dette skal kun vedlægges hvis side 2 ikke er udfyldt af din A-Kasse/Jobcenter). • Husk at indsende alt nødvendig dokumentation for at undgå forsinkelser i sagsbehandlingen.  
• Husk at sikre dig, at alle felter er udfyldt – alle informationer er nødvendige for at sikre en hurtig sagsbehandling. • Husk at underskrive samtykkeerklæringen – uden din underskrift kan vi ikke påbegynde sagsbehandlingen. 

Du har følgende muligheder for at anmelde Ufrivillige Arbejdsløshed: 
 Du kan anmelde online: www.clp.partners.axa/dk/skade 
 Du kan sende anmeldelse samt dokumentation til os på følgende adresse: AXA Partners, Postbox 701, 2605 Brøndby. 
 Du kan scanne anmeldelsen samt dokumentation og sende den på e-mail til: kundeservice@partners.axa  

 Vi gør opmærksom på at din e-mail ikke vil være beskyttet, så vi anbefaler at du sender sensitiv information via post. 

Vi behandler din anmeldelse efter de gældende betingelser. Sagsbehandlingen starter, når vi har modtaget selve anmeldelsen. Her 
tildeler vi sagen et sagsnummer, som du bedes oplyse ved alle henvendelser til AXA. 
Vi kan først træffe en afgørelse i sagen, når vi har modtaget alt den nødvendige dokumentation. (se trin 2) 

• Hvis sagen anerkendes, sender vi dig et anerkendelsesbrev, hvor hele sagsforløbet beskrives. 
• Vi kan først betale efter 30 hele dages ledighed. Bemærk at din forsikring kan have en selvrisikoperiode. Du kan finde 

oplysninger om betalingsperioder og selvrisikoperioder i forsikringsbetingelserne. 
• Hvis vi mangler dokumentation eller information, vil vi kontakte dig på e-mail eller pr. brev. Såfremt der er brug for 

information vedrørende opsigelse eller sygdom, kan vi med dit samtykke tage kontakt til din arbejdsgiver eller læge. Det vil 
som regel forlænge sagsbehandlingstiden, hvorfor det er vigtigt, at du indsender alt dokumentation sammen med 
anmeldelsen. 

Hvis din forsikring er tilknyttet et lån/kredit, skal du betale de månedlige ydelser indtil vi har afgjort din sag 
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ANMELDELSE AF UFRIVILLIG ARBEJDSLØSHED 
SKAL UDFYLDES AF DIG. UDFYLD VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER 
 Låneoplysninger: (Lån eller kreditkort med forsikring gennem AXA Partners ) 

Personoplysninger: 

 
Forsikredes navn: Cpr-nummer: 

- D D M M Å Å

 
Adresse:   

Postnr.:  By: 
  

Telefon  
 

E-mail: 
 

Oplysninger om arbejdsforholdet: 
Ansættelsesmåde:      Fastansat:                Tidsbestemt ansættelse:             Vikar:              Flexjob:               Andet: 
 

Adresse: 

Postnr:   

 Ja: Nej:   
 
 

Ja:  Nej:    
Antal ugentlige arbejdstimer:   
Blev du sagt op af arbejdsgiver: 

By:    
Telefonnr:  

Sagde du selv op: 
D D M M Å ÅHvornår blev du ansat: 

D D M M Å ÅHvornår blev du bekendt med din opsigelse: 
D D M M Å Å

 Låne nr:  Lån-/Kreditgiver: Låne nr: Lån-/Kreditgiver: 

Hvornår ophører/ophørte din ansættelse: 

Seneste jobtitel: 
 

     
Din seneste arbejdsgiver navn: 

  

 

 
 

 
Oplysning om alle andre ansættelsesforhold du har haft i de seneste 12 måneder før du blev arbejdsløs: (Skal udfyldes) 

     
     

 

Arbejdsgivers navn:                  Arbejdsgivers adresse:                        Startdato:            Slutdato:             Timer pr. uge: 

Har du tidigere søgt om udbetaling fra denne forsikring? Ja:   Nej:    
Yderligere oplysninger: 
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Personoplysninger: (Skal udfyldes af dig) 

Husk at vedlægge følgende dokumentation: 

Undertegnede, som er aktiv arbejdssøgende og står til fuld rådighed for arbejdsmarkedet, anmoder hermed om udbetaling af 
forsikringsydelse i henhold til gældende forsikringsbetingelser. Jeg erklærer på tro og love, at alle oplysninger i denne anmeldelse 
er korrekte, og accepterer, AXA Partners SAS  (herefter kaldet Forsikringsselskabet) kan kræve eventuelle ydelser tilbagebetalt, 
hvis jeg har afgivet urigtige oplysninger. Jeg giver Forsikringsselskabet og deres autoriserede samarbejdspartnere fuldmagt til på 
mine vegne at søge oplysninger hos min nuværende/tidligere arbejdsgiver, jobcenter, kommune, A-kasse m.m., der vil kunne 
bruges ved bedømmelsen af anmeldelsen. Jeg er indforstået med, at alle oplysninger i denne anmeldelse bliver lagret på 
datamedie, og brugt af Forsikringsselskabet og andre selskaber i koncernen og deres autoriserede samarbejdspartnere inden for 
EU og EØS til at behandle anmeldelsen samt at Forsikringsselskabet og deres autoriserede samarbejdspartnere kan bruge 
elektronisk kommunikation, såsom e-mail, mellem dem selv, til at sende mine personlige information gennem et sikkert netværk. 
Forsikringsselskabet er ansvarlig for opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Hvis der forekommer fejl og mangler i 
dine personoplysninger og du ønsker rettelse af disse skal du kontakte Forsikringsselskabet.  
Yderligere information om behandlingen af personoplysninger: 
For yderligere information om behandlingen af personoplysninger henviser vi til vores website: www.clp.partners.axa/dk/skade 
Jeg bekræfter hermed på tro og love, at oplysninger givet på denne anmeldelse samt i medsendte dokumenter er korrekte, samt 
at jeg har læst og accepteret erklæringen/samtykke.  
Bekræft venligst din accept ved din underskrift: 

SAMTYKKE: 

 Underskrift: Dato: D D M M Å Å 

• Kopi af din opsigelse med stempel/logo, underskrift og opsigelsesgrund fra nuværende/tidligere arbejdergiver. 
• Kopi af tilmelding til Jobcenter eller kopi af dit godkendelsesbrev fra din A-kasse ”Ret til dagpenge”. 

 
Jeg accepterer at AXA Partners SAS kan bruge e-mail til kommunikation angående min  
forsikringspolice og forsikringssag. For at opfylde kravene om datasikkerhed vil AXA  
aldrig sende dit CPR-nummer eller anden sensitiv information gennem e-mail. 
 

 Cpr-nummer: - Navn: 

SAMTYKKE TIL INDHENTNING OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 
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A-KASSE/JOBCENTER 

DENNE DEL BEHØVER DU IKKE AT FÅ UDFYLDT, HVIS DU VEDLÆGGER KOPI AF TILMELDING TIL JOBCENTER ELLER 
KOPI AF DIT GODKENDELSESBREV FRA DIN A-KASSE 

 
Kontaktperson:  

Stempel A-kasse/Jobcenter: 

Personoplysninger 

Dato: Underskrift: 
 

A-kasse/Jobenter eller kommunen  
(Udfyldes KUN hvis dokumentation for 1. ledighedsdag ikke er vedlagt) 

Har ovennævnte registreret sig som arbejdsløs?                                              Ja:              Nej: 
Dato for registrering (skal udfyldes): 
Er ovennævnte aktivt arbejdssøgende?                                                              Ja:              Nej: 
Hvis nej, hvorfor: 

 

  

  
 

Telefonnr.:   
E-mail:  

 Cpr-nummer: Navn: - 

 

D D M M Å Å 

D D M M Å Å 


