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Forsikringsselskabet 
ALKA & Dansk El-Forbund
– særlige aftaler og lidt til

Dansk El-Forbund har to aftaler med 
ALKA, som til dagligt binder forbund og 
ALKA økonomisk sammen. Det er Grup-
pelivsforsikringen, som er en del af for-
bundslovene, og så er det den kollektive 
Heltidsulykkesforsikring, som er et tilbud 
til alle medlemmer ved optagelse i for-
bundet.

Der opkræves fast kr. 11,00 pr. måned 
pr. medlem ekskl. pensionister til Grup-
pelivsordningen, der ved dødsfald sikrer 
medlemmets efterladte en økonomisk 
håndsrækning i en svær tid.

ALKA aflægger regnskab for denne ord-
ning. Dette sker efter særlige lovmæssige 
regler for sådanne ordninger. Der er ved 
udgangen af 2021 en opsparet bonus i 
ordningen på kr. 29.919.708.

Den kollektive heltidsulykkesforsikring 
blev i kongresåret omlagt fra en fritids-
ulykkesforsikring til at dække i alle 24 
timer. Dækningen er den samme, men 
der er tillagt enkelte andre fordele. Hel-
tidsulykkesforsikringen opkræves med kr. 
44,00 pr. deltagende medlem. Lærlinge 
er gratis omfattet af denne ordning.

Den faktiske præmie er kr. 53,66 pr. må-
ned pr. medlem, men der opkræves kun 
kr. 44,00, da forskellen dækkes via til-
skud fra opsparet bonus i den kollektive 
forsikringsordning samt en rabataftale 
mellem ALKA og Dansk El-Forbund.

Begge ordninger fungerer yderst tilfreds-
stillende i dagligdagen.

ALKA har i nedenstående input til kon-
gresberetningen udarbejdet en status for 
samarbejdet med forbundet og de forde-
le, som forbundets medlemmer kan be-
nytte sig af.

Alka: Særlige fordele og høj tilfredshed 
Alka har i over 100 år leveret gode forsik-
ringer til medlemmerne, og det fortsætter 
Alka med i årene fremover. Dansk El-For-
bund har netop fornyet aftalegrundlaget 
med Alka. Det betyder, at medlemmerne 
fortsat har adgang til den særlige For-
bunds Indboforsikring og 10 procent 
rabat. Derudover har vi fået et par nye 
fordele med i den nye aftale, nemlig at 
Dansk El-Forbunds medlemmer ikke på-
lægges opkrævningsgebyrer, og at der 
ikke vil være generelle præmiestigninger 
frem til 31. december 2028.

Medlemsfordelene i Alka er historiske og 
en naturlig del af medlemskabet af Dansk 
El-Forbund. Det har vist sig, at selv om 
ejerforholdet har ændret sig, så Alka nu 
er en del af Tryg-familien, så er det tæt-
te samarbejde mellem Alka og Dansk 
El-Forbund det samme. 

Høj medlemsfredshed
Loyalty Group, der måler tilfredshed i 
mange brancher – herunder forsikrings-
branchen, har i marts 2021 offentliggjort, 
at Alka er det åbne selskab med højest til-
fredshed og loyalitet, og nummer ét på di-
gitalisering. Alka har som mål at være det 
mest enkle selskab for vores medlemmer.

Gruppeliv og Heltidsulykkesforsikring
Som en del af dit medlemskab, er du om-
fattet af en gruppelivsforsikring, som sik-
rer dine efterladte en hurtig økonomisk 
håndsrækning, hvis du dør. Det gælder 
uanset, om det skyldes en ulykke eller en 
sygdom. 
Herudover har du som medlem adgang 
til Dansk El-Forbund Heltidsulykkesfor-
sikring til kun 44 kr. om måneden. Ulyk-
kesforsikringen dækker dig som medlem 
i hele døgnet og allerede ved en méngrad 
på 5%. 

Læs mere om forsikringerne på
 alka.dk/DEF

Forbundsindbo og 10% rabat
Som medlem får du adgang til den særlige 
Forbunds Indboforsikring samt en med-
lemsrabat på 10 % ved tegning af dine 
private forsikringer i Alka.  
Mange unge medlemmer glemmer at 
tegne en indboforsikring, når de flytter 
hjemmefra. Derfor har Dansk El-Forbund 
i samarbejde med Alka udviklet er sær-
lig prisbillig Ungdoms Indboforsikring til 
medlemmer under 30 år – fra kun 91 kr. 
om måneden. 

Nye mobilfordele 
Alka har i over 100 år sparet medlemmer-
ne penge på forsikringer med et skarpt 
fokus på lav pris og god dækning. Alka 
gør nu det samme for medlemmernes 
mobilabonnementer via Alka Mobil. Mo-
bilabonnementet til 79 kr. pr. måned har 
allerede to gange vundet ”Bedst i test” af 
Forbrugerrådet Tænk. Om abonnementet 
skriver Tænk: ”Alka Mobil tilbyder fri tale 
og 30 GB til 79 kr. om måneden. Samtidig 
får du 9 GB data, du kan benytte i EU. Alka 
Mobil benytter Telia og Telenor netværk, 
og du får derfor en god 4G-dækning”. 

Læs mere her: alkamobil.dk

Bonus og almennyttige aktiviteter
Alka Forsikring er en del af Tryg-familien, 
hvor hovedaktionæren hedder Trygheds-
gruppen – som består at demokratisk 
valgte forsikringstagere i Danmark. Med-
lemsdemokratiet har igen i år besluttet at 
udbetale bonus samt tildele TrygFonden 
ca. 700 mio. kr., som bl.a. benyttes til 
livredningstjenester på danske strande, 
krammebamser til indlagte børn, hjertelø-
ber-app’en og til at opsætte hjertestartere 
i hele landet mv. 

Som medlem af Dansk El-Forbund har du adgang til 
særlige fordele i Alka:

Ovenstående har bevirket at medlemmer med forsikringer i Alka har fået 8% tilbage af 
deres indbetalte forsikringspræmier. Beløbet er udbetalt d. 11. oktober 2022.

Læs mere om dine fordele på alka.dk/DEF
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