
Forsikring & Pension
Information til teknisk og administrativt personale



Visse kritiske sygdomme
 � Basisdækningen udgør 150.000 kr., og du har mulighed 

for at tilvælge ekstra dækning op til 655.000 kr. i alt.

 � Hvis du får stillet en alvorlig diagnose, som er omfattet 
af kritisk sygdoms forsikringen, vil du være berettiget til 
at modtage erstat ningen. Udbetalingen er skattefri, og 
erstatningsbeløbet er til fri disposition.

Tab af erhvervsevne
 � Basisdækningen udgør 30% af din årsløn, og du har 

mulighed for at tilvælge ekstra dækning op til 80% i alt 
af din løn.

 � Ydelsen udbetales, indtil du når folkepensionsalderen, 
eller til du bliver rask forinden. 

Død
 � Basisdækningen udgør 150% af din årsløn, og du har 

mulighed for at tilvælge op til 800% af din årsløn totalt 
set.

 � Udbetalingen er som udgangspunkt skattefri for dine 
efterladte.

Opsparing og investering
 � Du kan oprette din firmapensionsordning som 

ratepension, livrentepension og/eller en aldersforsikring. 
Det er muligt at kombinere de tre opsparingstyper.

 � Ved indmeldelse placeres du automatisk med 
ratepension i et livscyklusprodukt, hvor du automatisk 
får nedtrappet din risiko, jo tættere du kommer på 
pensionering.

 � Du har mulighed for at ændre risikoprofil til et af de 
øvrige investeringstilbud hos Velliv.

Behandlingsforsikring
 � Du kan tilmelde dig behandlingsforsikringen via Willis 

Towers Watson til en fordelagtig pris. Opkrævningen vil 
ske privat.

 � Via Dansk Sundhedssikring får du en behandlings-
forsikring, som giver dig mulighed for at blive undersøgt 
og behandlet inden for 10 arbejdsdage på privat 
hospital eller privat klinik.

 � Din ægtefælle/samlever og børn under 21 år har også 
mulig hed for at blive tilmeldt behandlingsforsikringen.

 � Mulighed for behandling hos fysioterapeut, kiropraktor 
og psykolog samt misbrugs afvænning, akupunktur, 
zoneterapi m.m.

 � Forsikringen udløber ved 70 år.

Tilmelding
Du bliver automatisk omfattet af pensionsordnin-
gen gennem din ansættelse, dog gælder der 
særlige betingelser, hvis du er ansat i flexjob. 
Ønsker du at blive omfattet af Dansk 
Sundhedssikring, skal du aktivt tilmelde dig.

Din firmapensionsordning er placeret hos Velliv 
og den frivillige behandlingsforsikring er placeret 
hos Dansk Sundhedssikring.

Dine forsikringer dækker frem til den enhver tid  
gældende folkepensionsalder.

Uvildig rådgivning
Vi har valgt at samarbejde med vores rådgiver 
Willis Towers Watson, som løbende optimerer 
vores pen sions koncept, og som giver dig uvildig 
rådgivning. 

Som nyansat bliver du kontaktet af Willis Towers 
Watson, hvor du får mulighed for at booke et råd-
givningsmøde. Allerede ansatte kan få rådgiv-
ningssamtaler efter behov. 

Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller 
ønsker at booke et møde med en pensionsrådgi-
ver, er du velkommen til at kontakte Willis Towers 
Watson pr. telefon på 88 13 92 82 eller via e-mail 
på dk-skole@willistowerswatson.com


