
Codan – Ægtefælle/børn: Vær op-
mærksom på, at der til ovenstående 
forsikring tidligere kunne tilknyttes 
en ægtefælle-/børnedækning. Dæk-
ningen – der dengang blev tegnet i 
forsikringsselskabet Codan – er ikke 
længere en mulighed, men allerede 
tegnede forsikringer (før 1. juli 2009) 
er videreført uændret fra Codans side. 
Betalingen for denne ”tillægsforsik-
ring” opkræves typisk årligt i decem-
ber måned via PBS!

3F – Kollektiv fritidsulykkesforsikring
Vær opmærksom på, at denne for-
sikring – der bl.a. indeholder døds-
faldsdækning, invaliditetsdækning/
mén ved ulykke og hjemtransport ved 
ferierejser m.v. – er frivillig og kan 
være fravalgt! Er du i tvivl, om du er 
”med”, kan du spørge i din lokale 3F 
afdeling. Her kan du også hente en 
pjece om forsikringens dækning. De 
fuldstændige forsikringsbetingelser 
kan endvidere ses/downloades via 
www.3f.dk

Du er automatisk dækket, fra du 
optages som medlem af 3F, medmin-
dre du siger ”nej tak” til forsikringen. 
Præmien opkræves sammen med dit 
kontingent til 3F. Der er en betingelse, 
at du er ajour med betaling af dit kon-
tingent. Forsikringen ophører, hvis du 
melder dig ud, eller du af anden grund 
slettes som medlem.

En redders forsikringer
”Guideline” 2019 for ansatte  
i Falck og Responce A/S
Anden del af guiden bringes i næste udgave af REDDEREN.  
Hiv eventuelt de to midteropslag ud og gem dem sammen! 

Udarbejdet af Jan Heine Lauvring, RL´s konsulent på forsikrings- og pensionsområdet

Hermed den årlige og ajourførte over-
sigt over de forsikringer – obligatoriske 
som frivillige – der i dag gælder for dig. 
Oversigten er delt op i fire ”hovedområ-
der”, således at den kan hjælpe dig med 
at få overblik og virke som en ”guide-
line” for dig og/eller dine pårørende 
i tilfælde af ulykke, kritisk sygdom,  
mistet erhvervsevne og dødsfald.

På www.pensionsinfo.dk kan du des-
uden logge ind med fx NemID og se/
udskrive en stort set komplet oversigt 
over dine pensions-/forsikringsoplys-
ninger, hvilket jeg meget vil anbefale 
at gøre, fx en gang årligt.

Sammen med den årlige guideline 
– ”En redders forsikringer” – skaber 
dette et overblik og overskuelighed 
til gavn for dig selv, eller – i værste 
tilfælde – til gavn for eventuelt efter-
ladte/pårørende.

Du skal også opfordres til at hente 
PensionDanmarks app i AppStore eller 
GooglePlay. Den hedder ”Din Pen-
sion”. Herudover vil det være hensigts-
mæssigt at tilmelde sig de målrettede 
rådgivningsmails fra selskabet.

Bemærk: Denne guide kan hjælpe dig 
med at få overblik, men den er kun 
vejledende. Det er altid de aktuelle 
og ”officielle” forsikringsvilkår, der er 
gældende i ethvert tilfælde. Eventu-
elle ægtefælle-/børnedækninger vil – i 
fald de er dækket – være anført sær-
skilt under de enkelte forsikringer.

Herunder de forsikringer/pensions-
ordninger du i givet fald skal have 
kontakt til, opdelt i de respektive 
hovedområder.

I TILFÆLDE AF ULYKKE  
(ULYKKESFORSIKRINGER)

TRYG forsikring – Kollektiv overens-
komstmæssig gruppe heltidsulykkes-
forsikring
Forsikringen, der er tegnet af Falck A/S 
pt. gennem TRYG forsikring, er en del 
af din overenskomst (OK § 12, stk. 6). 

Alle ansatte i Responce blev pr. 1. 
juni 2015 meddækket under denne 
kollektive overenskomstmæssige ulyk-
kesforsikring (OK § 19) – på lige vilkår 
med øvrige kollegaer i Falck. 

Forsikringen er en heltidsulykkes-
forsikring (hele verden og 24 timer i 
døgnet) og dækker, udover varigt mén 
som følge af ulykkestilfælde, også ved 
visse former for sygdomsinvaliditet. 
Herunder dissemineret sclerose, smit-
som leverbetændelse, smitsom hjerne-
betændelse, meningitis, blindhed eller 
nedsættelse af synsstyrken som følge 
af specifikke øjensygdomme. Dæk-
ningerne for følgerne af ovennævnte 
sygdomme er under forudsætning af, 
at sygdommen er blevet symptomgi-
vende i forsikringstiden (ikrafttrådt 1. 
okt. 2013). Herudover dækkes tandska-
der ved ulykke, samt tyggeskader der 
skyldes påvist fremmedlegeme.

Vær opmærksom på at dødsfald som 
følge af ulykkestilfælde, skal anmel-
des inden for 48 timer. Dette af hensyn 
til selskabets eventuelle krav om 
obduktion for dermed at kunne fastslå 
den konkrete årsag til dødsfaldet. 
Var det selve påvirkningen, eller fx et 
”hjertestop” forud for hændelsen, der 
skabte ulykken.

Forsikringens ”hovedsummer” er – død 
ved ulykke kr. 109.341 (indeks 2019), 
invaliditet/varigt mén som følge af 
ulykke og sygdomsinvaliditet kr. 546.706 
(indeks 2019). Der udbetales fra 5 % 
mén, og forsikringen indeholder såkaldt 
dobbelterstatning ved méngrad på 30 
% og derover.

Skadesanmeldelse udfyldes direkte på 
www.tryg.dk (anmeld skade > kol-
lektiv ulykkesforsikring >anmeld). Når 
anmeldelse er sendt, vil du modtage en 
bekræftelse på mail fra Tryg. Police nr. 
er 882 3000 002 035

Evt. andre henvendelser omkring 
forsikringen skal ske til Willis Towers 
Watson, der er mægler på policen. 
Telefon nr. er 8813 9600, hvor du ved 
oplysning om police nr., bliver omstillet 
til rette medarbejder.

OBS-OBS-OBS – ARBEJDSULYKKER skal 
som altid, anmeldes til arbejdsgivers 
lovpligtige arbejdsskadesforsikring via 
leder/arbejdsmiljørepræsentant (pt. 
også tegnet i TRYG forsikring) 

HUSK dog selv at aktivere ovenståen-
de ulykkesforsikring, der jo dækker 24 
timer i døgnet. Dermed også i forbindel-
se med evt. arbejdsulykke (arbejdsbetin-
gede lidelser dækkes ikke af en ulykkes-
forsikring). Det er – trods sammenfald 
af forsikringsselskab – to af hinanden 
uafhængige forsikringer, og kun ved 
særskilt anmeldelse kan der evt. ske 
udbetaling fra begge forsikringer!

Anmeldelse bør ske, så snart mis-
tanke om evt. varigt mén er til stede, 
og således IKKE afvente en evt. afgø-
relse i fx en arbejdsskadessag, hvorved 
gældende anmeldelsesfrister evt. kan 
overskrides!
 

HUSK: Anden del af guiden bringes i 
næste udgave af REDDEREN.
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FALCK/RESPONCE. PENSIONSORDNINGEN

PRODUKT STANDARDDÆKNING VALGMULIGHEDER

PENSION › Aldersopsparing

› Livsvarig pension

› Ratepension

› År til pension: >5: 5.100 kr. <5: 46.000 kr. efter skat

› 50 pct. eller mere (af restbidrag til opsparing)

› 50 pct. eller mindre (af restbidrag til opsparing)

Kan fravælges

10 års pensionssikring

Op til 30 år

SUNDHEDSORDNING   Falck: Arbejdsgiverbetalt
Responce: Betales af det samlede pensionsbidrag

› PensionDanmark Sundhedsordning giver fri adgang til forebyggende tværfaglig behandling, 
sundhedsrådgivning og hurtig diagnose.

FORSIKRINGER › Supplerende førtidspension

› Opsparingssikring, førtidspension

› Engangsbeløb, førtidspension

› Engangsbeløb, ressourceforløb

› Opsparingssikring, fleksjob

› Engangsbeløb, visse kritiske sygdomme

› Udbetaling, dødsfald

› 72.000 kr.

› Hidtidig opsparing

› 100.000 kr. 

› 50 pct. af engangsbeløb ved førtidspension

› Hidtidig opsparing med arbejdsgivers indbetaling

› 100.000 kr.

› Hele opsparingen, dog mindst 500.000 kr. 

18.000-108.000 kr.

-

50.000 eller 150.000 kr.

50 pct. af valgt engangsbeløb ved førtidspension

-

50.000 eller 150.000 kr.

Mindst 0, 250.000, 750.000 eller 1.000.000 kr. 

RÅDGIVNING › Medlemsrådgivningen er åben på telefonen alle hverdage kl. 8-21 − og på pension.dk døgnet rundt. 
Medlemmer kan abonnere på rådgivningsmails med personligt målrettede budskaber og rådgivning.

› År til pension: >5: 5.200 kr. <5: 48.000 kr. efter skat

36.000-144.000 kr.

50.000, 150.000 eller 200.000 kr.

0, 250.000, 750.000, 1.000.000 eller 1.250.000 kr.

Udvidede 
muligheder i 

2019

I TILFÆLDE AF 
”KRITISK SYGDOM”

PensionDanmark – dækning 
via din overenskomstmæssige 
arbejdsmarkedspension
”Engangsbeløb ved kritisk sygdom” 
indgår som et element i den kollektive 
overenskomstmæssige arbejdsmar-
kedspension. Der udbetales et skat-
tefrit engangsbeløb på kr. 100.000 
(standardbeløb, hvis du får konstateret 
en af de sygdomme, der betegnes 
som ”kritiske” i ordningen). Standard-
beløbet kan – efter eget ønske og 
”behov” – reguleres ned til kr. 50.000 
eller tilsvarende op til kr. 150.000. For-
sikringen gælder i 12 mdr. efter dine 
pensionsindbetaling ophører (du kan 
forlænge yderligere 48 mdr.) eller du 
begynder at få udbetalt hele din pen-
sion. Udbetaling kan ske flere gange 
for den samme diagnose med 7 års 
mellemrum og ellers hvis der er tale 
om ”uafhængige” diagnoser. Yderlige-
re omkring dækning, anmeldelse m.v., 
kan findes på www.pension.dk

Forenede Gruppeliv – kollektiv 
dækning via medlemskab af Falcks 
Personaleforening
Ordningen er en del af den kollektive 
gruppelivsforsikring (aftale nr. 66035) 
tegnet i Forenede Gruppeliv gennem 
Falcks Personaleforening, der samtidig 

administrerer ordningen. Dækningen 
er på 100.000 kr. for den ansatte. Belø-
bet udbetales ”kun” for én diagnose.

Børnedækning: Pr. 1. januar 2013 blev 
der tilknyttet en kritisk sygdomsdæk-
ning for børn*). Den dækker nu op til 
alder 21 år mod tidligere 18 år. Dæk-
ningen er på 50.000 kr., og udbetales 
hvis et medlems biologiske børn eller 
adoptivbørn, og/eller medlemmets 
ægtefælles/samlevers biologiske børn 
eller adoptivbørn, får diagnosticeret 
en dækningsberettiget kritisk sygdom 
eller dør i forsikringstiden. Dvs. før 
udgangen af den måned medlemmet 
fylder 69 år. Der kræves fælles bopæl 
med medlemmet på diagnosetids-
punktet og 6 måneder forud herfor. 
Forsikringssummen udbetales til med-
lemmet.  
*) Obs omfatter ikke diabetes type 1.
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