Vigtig information

Husk
Du skal selv aktivere din kollektive
overenskomstmæssige ulykkesforsikring, der dækker 24 timer i
døgnet og dermed også i
forbindelse med en evt.
arbejdsulykke.
Falcks Personaleforening registrerer
ikke oplysninger om din ægtefælle/
samlever, så udbetaling fra den
forsikring sker ikke automatisk.

Vi er klubben, der

▶ udgiver og sender fagbladet
Redderen hjem til din (og relevante
politikeres) postkasse

Kig forbi, hvor du plejer at hente dine
apps og få adgang til hurtige og valide
nyheder.

▶ er konstruktivt kritisk på forskellige
medieplatforme
▶ repræsenterer dig i alle
relevante udvalg og råd internt, såvel som eksternt.
▶ har ekspertisen på
pensionsområdet
▶ har det tætte samarbejde
med vores virksomhed
▶ udøver indflydelse på
politikere, embedsfolk og 3F

Kontakt
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▶ underviser i overenskomsten

Meld dig ind via vores indmeldelsesblanket,
i vores app-løsning eller på redder.dk

I Reddernes Landsklub leverer vi en appløsning. Her har du let
adgang til de
seneste udgaver af
fagbladet Redderen,
relevante
dokumenter, og de
fulde udgaver af vores nyheder.

Værd at vide om

Forsikring
og pension

▶ understøtter dig og din
tillidsrepræsentant fagligt

App

Tel: 6073 0001
E-mail: info@redder.dk
www: redder.dk

Det er svært at være ekspert på alle
områder. Støt dig selv og dine
kollegaer - bliv medlem af Reddernes
Landsklub og få adgang til eksperterne.

▶ holder dig opdateret med valide
nyheder og oplysninger

Find mere udførlig
information på
redder.dk/forsikring

Sekretariatet
Reddernes Landsklub

Reddernes Landsklub

Reddernes Landsklub

Forsikring
Kære Kollega
Reddernes Landsklub fortsætter en lang
tradition for at holde dig opdateret med
den mest komplette forsikringsoversigt.
Forsikring og pension er et område, der
kan forekomme kedelig og unødigt
kompliceret. Som medlem har du fuld
adgang til Landsklubbens ressourcer og
komptetener på forsikrings og
pensionsområdet.

Forsikringer
Dine forsikringer kan inddeles i 4
hovedkategorier: Ulykke, dødsfald, kritisk
sygdom og mistet erhvervsevne. Denne
flyer giver dig et kort overblik over dine
dækninger.
Få det fulde overblik på redder.dk/
forsikring eller i vores årligt opdaterede
guidelines, som udkommer i vores
medlemsblad Redderen.

Komplet vejledende forsikringsoversigt udkommer en gang om
året i fagbladet Redderen.

Fordel

Med venlig hilsen
Jacob Guldberg, formand
Redderne Landsklub

Ulykke arbejde/fritid
Arbejdsulykker skal altid anmeldes til
arbejdsgiverens lovplitigte
arbejdsskadesforsikring, enten via din
leder eller din arbejdsmiljørepræsentant.
Din overenskomst indeholder en kollektiv
overenskomstmæssig gruppe
heltidsulykkesforsikring.
Som medlem af 3F har du adgang til en
frivillig kollektiv fritidsulykkesforsikring.
Du er automatisk dækket, fra du optages
som medlem af 3F, medmindre du
fravælger forsikringen

Kritisk sygdom
Både din overenskomstmæssige
arbejdsmarkedspension ved
PensionDanmark og den kollektive
gruppelivsforsikring igennem
Personaleforeningen indeholder
mulighed for udbetaling af et
engangsbeløb ved kritisk sygdom.
Beløbet kan i PensionDanmarks tilfælde
tilpasses individuelt.

Dødsfald
Der er tegnet en
livsforsikring gennem
din overenskomstmæssige deltagelse i en
arbejdsmarkedspension.
PensionDanmark varetager reddernes
arbejdsmarkedspension, og dækningen
kan tilpasses individuelt.
Som medlem af Falcks Personaleforening
er du også dækket af en kollektiv gruppelivsforsikring. Bemærk især, at en eventuel
udbetaling fra forskringen i forbindelse
med ægtefælledækning ikke sker
automatisk, da Personaleforeningen ikke
har registreringer om ægtefælle/samlever.
Som medlem af 3F er du også automatisk
omfattet af en gruppelivsforsikring, tegnet
af forbundet.
Mistet erhvervsevne
Din arbejdsmarkedspension hos
PensionDanmark sørger også her for at
have dig dækket, idet forsikringsdelen
indeholder både en midlertidig og en
permanent ordning i tilfælde af mistet
erhvervsevne.
Reddere kan desuden have tegnet en
kollektiv frivillig lønsikringsordning
gennem Danica. Den såkaldte “Kaj
Friberg”-ordning.
Landsklubben er altid tilgængelig
på telefonnummer 6073 0001, via
info@redder.dk og på redder.dk

Fordel

Fordel

Som medlem har du adgang til
Landsklubbens ressourcer og
kompetencer på forsikringsområdet.

Denne folder er lavet
med støtte fra og for
vores medlemmer.
Støt din tillidsrepræsentant og
dine kollegaer
med et medlemsskab af RL. Se
hvordan på
redder.dk

