
Forsikringsdækningerne indeksregule-
res hvert år pr. 1. januar og udbetaling 
fra gruppelivsdækningen er fritaget 
for indkomstskat og statsafgift. Yderli-
gere oplysning i din lokale 3F-afdeling 
eller på www.3f.dk 

OBS! Vær opmærksom på, at even-
tuelle frivilligt tegnede pensions-/
lønsikringsordninger – som fx ”Kaj 
Friberg ordningen” i Danica eller andre 
privattegnede forsikringer – også kan 
indeholde dødsfaldsdækninger!

I TILFÆLDE AF MISTET 
ERHVERVSEVNE

PensionDanmark – kollektiv overens-
komstmæssig arbejdsmarkedspension
Ordningen er oprettet i PensionDan-
mark, hvor den også administreres. 
Der kan være tale om såvel en midler-
tidig udbetaling ved ”tab af erhvervs-
evne”, dvs. længerevarende sygdom 
(kun Falckansatte), som en varig 
ydelse i forbindelse med tildeling af 
offentlig førtidspension.
 
Midlertidig ydelse (Falckansatte), 
træder i kraft ved sygdom/skade, hvor 
erhvervsevnen er mistet i en ”kortere” 
periode. Den midlertidige ydelse kan 
udbetales i op til 18 måneder, ved sam-
tidig udbetaling af syge-/dagpenge. 
Dette efter tre måneders karens. I pe-
rioden indtil lønstop udbetales beløbet 
til arbejdsgiver, hvorefter det overgår 
til skadelidte selv. Ved evt. overgang 
til ressourceforløb – og dermed den 
lovbestemte ressourceydelse – stopper 
udbetalingen. Dette bl.a. begrundet i 
de lovgivningsmæssige regler omkring 
modregning! Præmien til den midlerti-
dige ydelse betales af den enkelte via 
pensionsbidraget. Standarddækningen 
på kr. 72.000 kan individuelt reguleres 
så den følger beløbene for supple-
rende førtidspension (se varig ydelse). 
Dette skal i givet fald ske ved telefo-
nisk henvendelse til Pension Danmark. 
Udbetaling sker her hvis sygdom/skade 
er indtrådt senest 3 år før den indivi-
duelle folkepensionsalder! 
 
Varig ydelse for såvel Falck- som 
Responceansatte, udbetales ved til-
kendelse af offentlig førtidspension. 
Denne udbetaling fortsætter indtil 3 år 
før du når den individuelle folkepen-
sionsalder, eller du ikke længere får 
offentlig førtidspension. Ordningen er 
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I TILFÆLDE AF DØDSFALD 
(DØD VED ULYKKE SE TILLIGE 
ULYKKESFORSIKRING)

PensionDanmark – overenskomstmæs-
sig livsforsikring gennem din arbejds-
markedspension
Livsforsikring indgår som et element i 
den kollektive overenskomstmæssige 
arbejdsmarkedspension som et led i din 
ansættelse i Falck/Responce. Indtil du 
går på alderspension vil dine efterladte 
(de begunstigede), altid få udbetalt 
hele din opsparing. Som supplement 
vil du som standard have et skattefrit 
mindstebeløb*) på kr. 500.000, men 
dækningen kan tilpasses individuelt 
mellem kr. 0 og op til 1.250.000 (nyt i 
2019) kr. Dækningen kan således af-
stemmes efter eksempelvis nuværende 
kollektive gruppelivsforsikring igen-
nem Falcks Personaleforening (se næste 
afsnit) og/eller andre privattegnede 
livsforsikringer.
  
Når du logger ind på www.pension.dk  
eller app´en ”Din Pension”, kan du se 
hvordan du er forsikret. Og du kan 
ændre, hvor meget dine efterladte skal 
have udbetalt. Forsikringen gælder, 
indtil du når alderen for folkepension (i 
dag individuelt), eller op til fem år efter 
at indbetalingerne er stoppet.

*) Hvad er et mindstebeløb?
Hvis du for eksempel har et mindste-
beløb på kr. 500.000, og efterlader dig 
en opsparing på kr. 300.000 efter skat, 
har du en forsikring, der fylder op med 
kr. 200.000. Så får dine efterladte kr. 
500.000 efter skat.
Se i øvrigt muligheder på www.pension.
dk/dinegenpension, hvor du også kan 

tilrette i forhold til de beløbsmæssige 
dækninger, du individuelt ønsker.

Forenede Gruppeliv – kollektiv grup-
pelivsforsikring gennem medlemskab 
af personaleforening
Ordningen er tegnet i Forenede 
Gruppeliv og administreres af Falcks 
Personaleforening (aftale nr. 66035). 
Dødsfaldssummen udbetales ved et 
medlems død i forsikringstiden, før ud-
gangen af den måned hvor medlem-
met fylder 69 år. Forsikringssummen er 
kr. 385.560.

Ægtefælledækning: Ægtefællesum-
men udbetales, hvis et medlems 
ægtefælle/samlever*) dør i forsikrings-
tiden, før udgangen af den måned, 
hvor medlemmet fylder 69 år. Forsik-
ringssummen er kr. 242.760. Vær dog 
opmærksom på, at Falcks Personale-
forening IKKE har registreringer om 
ægtefæller/samlevere, så udbetaling 
sker ikke automatisk. Man skal i givet 
fald derfor selv henvende sig til per-
sonaleforeningens kontor i Svendborg 
– tlf. 6619 2045.

Børnedækning: Børnesummen udbe-
tales ved et medlems død i forsikrings-
tiden, før udgangen af den måned, 
hvor medlemmet fylder 69 år. Summen 
gælder for hvert af medlemmernes ef-
terladte biologiske børn eller adoptiv-
børn op til 21 år. Ligestillet hermed er 
en ægtefælles/samlevers*) biologiske 
børn eller adoptivbørn. Forsikrings-
summen pr. barn er 38.556,00 kr.

*)Fælles bopæl og 1) vente, have 
eller have haft et barn sammen med 
medlemmet eller 2) have levet sam-

men med medlemmet i et ægteskabslig-
nende forhold på den fælles bopæl i de 
sidste 2 år før dødsfaldet

Gruppemedlemmer, der direkte overgår 
til førtidspension eller efterløn, samt 
ansatte, der fratræder Falckkoncernens 
selskaber og kan dokumentere, at de 
ikke har erhvervsmæssigt arbejde, kan 
ifølge vedtægter for Falcks Personale-
forening forblive i gruppelivsordningen 
til udløbsdato (pt. alder 69 år), forud-
sat der fortsat betales præmie. Som 
medlem meddeler du blot personalefor-
eningen ønsket herom, hvorefter Falcks 
Personaleforening fremsender giroind-
betalingskort til indbetaling af præmie.

3F – kollektiv gruppelivsforsikring gen-
nem medlemskab af Forbundet
Som medlem af Fagligt Fælles Forbund 
(3F) bliver du automatisk omfattet af 
3F´s gruppelivsforsikring tegnet i ALKA 
forsikring. Dækningen er 112.984 kr. 
til og med alder 54. Herefter ”ned-
trapning”, således at udbetaling ved fx 
alder 60 år er kr. 62.768 og kr. 50.215 fra 
alder 61 år til ”individuel” folkepensi-
onsalder. Herefter kr. 9.415 ved fortsat 
ordinært arbejde. Dækningen ophører 
fra det tidspunkt, hvor du overgår til 
Folkepension.
Børnesum: Ordningen indeholder 
såkaldt børnesum op til alder 20 år 
(afhængig af alder fra kr. 11.299 til kr. 
28.246). Som børn regnes også adop-
tivbørn og stedbørn. Stedbørn dog kun 
hvis de er registreret i folkeregisteret på 
medlemmets adresse. I samlivsforhold 
over to års varighed, sidestilles sam-
levers børn med stedbørn, hvis de har 
samme adresse som medlemmet.
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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

med opsparingssikring, således at der 
fortsat hensættes et beløb pr. måned, 
der svarer til indbetalingen før du blev 
syg. Som det fremgår i skemaet er den 
fastsatte standarddækning kr. 72.000, 
men kan også her ændres individuelt 
til en udbetaling fra kr. 36.000 og op 
til kr. 144.000 (nyt i 2019). Dette så 
dækningen også her, kan tilpasses evt. 
individuelle behov, herunder evt. pri-
vattegnede pensions- og lønsikrings-
ordninger. Således fx nedenstående 
ordning i forsikringsselskabet Danica, 
som mange ansatte tidligere tegnede 
og fortsat indbetaler til. 

Engangsbeløb, førtidspension. I for-
bindelse med tilkendelse af offentlig 
Førtidspension, udbetales et netto- 
engangsbeløb standard kr. 100.000, 
som dog individuelt kan ændres til 
kr. 50.000, 150.000 eller 200.000 (nyt i 
2019).

Engangsbeløb, ressourceforløb. Ved 
minimum 12 mdrs. ressourceforløb, vil 
der blive udbetalt et engangsbeløb på 
50% af det valgte engangsbeløb for 
Førtidspension.

Når du logger ind på www.pension.dk,  
kan du se hvordan du er forsikret i 
vores arbejdsmarkedspension. Du kan 
også her ændre på, hvilken dækning 
du ønsker, hvis du kommer på førtids-
pension og/eller bliver ramt af længe-
revarende sygdom.

Danica – kollektiv frivillig ”lønsikring” 
(såkaldte ”Kaj Friberg ordning”)
Denne frivillige ”lønsikring” er tegnet 
individuelt i forsikringsselskabet 
Danica, men administreres af mæg-

lerfirmaet Willis Towers Watson. Hvis 
tegnet vil dækning fremgå af årlig ud-
sendt pensionsoversigt fra Danica, eller 
du kan finde den under www.danica-
pension.dk ved at logge dig ind med 
fx NemID. Her kan du finde størrelsen 
på dine forsikringsdækninger og evt. 
opsparing i ordningen. Dækningerne 
fremgår også på www.pensionsinfo.
dk. Præmien trækkes typisk via lønsed-
del (lønart/306 Privat Pension).
Evt. spørgsmål kan rettes til Willis 
Towers Watson´s rådgivningsteam på 
tlf. 8813 9600.

Ovenstående ”firmapensionsaftale” 
blev i 2015 ændret til også at omfatte 
Responce A/S, således at de medar-
bejdere, der tidligere har været ansat 
i Falck Danmark A/S, og som allerede 
har pensionsordningen i Danica Pen-
sion, fortsat kan være omfattet af af-
talen. Dette bl.a. i relation til løntræk 
over lønseddel m.v. 

Opklarende eller andre spørgsmål 
vedr. ”En redders forsikringer” kan 
fortsat rettes til undertegnede på tlf. 
4042 1450 (indtal navn og tlf. nummer 
hvis der ikke umiddelbart svares, hvor-
efter du snarest vil blive kontaktet). 
Evt. ønske om pensions- og forsikrings-
foredrag, fx i forbindelse med stati-
ons-/reddermøder mv., skal – af hensyn 
til planlægningen – fortsat indmeldes 
via stationens tillids- eller arbejdsmiljø-
repræsentant.

Med venlig hilsen
Jan Heine Lauvring
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