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Valgmuligheder hos PensionDanmark

Som redder ansat i Falck og Responce har du gennem din overenskomst en pensionsordning i
PensionDanmark. Pensionsordningen indeholder forskellige forsikringer, som hjælper dig, hvis uheldet
skulle være ude.
Vores pensions- og forsikringskonsulent, Jan Heine Lauvring, laver hver år en gennemgang af vores
dækninger. Årets gennemgang blev i år bragt i vores fagblad Redderen nr. 3. Efter deadline kom der en
ekstra dækning, som dækker, såfremt man bliver tilkendt seniorpension. Dette har Jan beskrevet i
Redderen nr. 4. Vi har lavet en printvenlig version af Jans gennemgang samt den ekstra dækning, som
du som medlem kan hente nedenfor.
Jan kender til detaljerne i vores dækninger, og hvis uheldet er ude, vejleder han i forhold til de
forskellige forsikringer, vi har. Som medlem af Reddernes Landsklub har du også mulighed for at få
hjemmebesøg af Jan i forbindelse med sygdom mv., hvis du og din familie har brug for det.
Jan deltager gerne på bestyrelsesmøderne i Redderns Landsklub, når der er nyt fra pensionsudvalget.
Senest kunne han oplyse, at der ikke er mange, der har gjort brug af de valgmuligheder, vi har i
forbindelse med vores forsikringsdækninger. Især gjorde han opmærksom på dækningen i forhold til
udbetaling af engangsbeløbet i forbindelse med, at man kommer på førtidspension eller
ressourceforløb.
Standardbeløbet for dækning ved førtidspensionering er 100.000 kr. Dette beløb kan man ændre til
50.000, 150.000 eller 200.000 kr, og forsikringsbeløbet kommer til udbetaling, hvis man bliver tilkendt
førtidspension. Det kan dog være vanskeligt at blive tilkendt en førtidspension. I stedet vælger
kommunerne ofte at overføre den sygemeldte til ressourceforløb, hvor den månedlige udbetaling er
lavere end ved sygedagpenge.
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I dette tilfælde træder dækningen ved førtidspension i kraft, idet forsikringen ved førtidspension også
indeholder, at hvis man er i et ressourceforløb, får man 50% af engangsbeløbet ved førtidspenion
udbetalt efter 12 måneder, hvilket altså kan blive til 100.000 kr., såfremt man har gjort brug af
valgfriheden.
Ønsker du at ændre på dine dækninger i PensionDanmark, kan du gøre det på pension.dk. Du skal blot
være opmærksom på, at der er en karenstid på 6 måneder på ændringerne.
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