
KONTAKT
der er hjælp at hente!
Forsikrings- og pensionsselskabet kan hjælpe dig
– med en udbetaling, når du er blevet syg eller er kommet til skade
– rådgivning og støtte
– hjælp til at betale behandling eller hjælpemidler.

Sådan finder du forsikringen
Ved du, hvilket selskab du skal kontakte, så gør det med det samme. 
Din pension indeholder forsikringer, hvis du ikke kan arbejde. Du 
kan finde dine pensionsordninger og nogle sundhedsforsikringer på 
PensionsInfo.dk. Log på med NemId og find også kontaktoplysnin-
ger. 

Hvis det er en andens skyld, at du ikke kan arbejde, kan den person 
have en forsikring, der kan hjælpe dig. Tag kontakt til personen eller 
virksomheden. 

Er det en arbejdsskade, så spørg din tillidsrepræsentant eller tal 
med din arbejdsgiver eller læge. De anmelder skaden, og så tager 
forsikringsselskabet kontakt til dig. 

Husk forsikringer, du selv har købt – tjek dine PBS aftaler  
på netbank.

FORSIKRINGEN

SYGEMELDT?



Ting du skal vide
Hvis du har en sundhedsforsikring 
– kan du få hurtig udredning og behandling for din sygdom eller 
skade. Du kan også få tilskud til de udgifter, du har. En sundhedsfor-
sikring er ofte oprettet af arbejdsgiver eller aftalt i overenskomst. 

Hvis du har en pensionsordning 
– har du sikkert også en forsikring, der gælder, hvis din arbejdsevne 
er nedsat uanset årsagen og, hvis du er ramt af bestemte kritiske 
sygdomme. Du kan have ret til en udbetaling og hjælp, så du kan 

blive i stand til at arbejde igen. 

Arbejdsskadeforsikring – hvis det er et uheld på jobbet 
– så er du dækket af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Du kan 
have ret til en udbetaling og anden hjælp. Din arbejdsgiver har pligt 
til at anmelde skaden. 

Ansvarsforsikring – hvis det er en andens skyld 
– at du ikke kan arbejde, så kan den anden person have en forsikring, 
der kan hjælpe dig. Tag kontakt til personen eller virksomheden. Det 
kan fx være et trafikuheld, eller at din arbejdsplads ikke har været 
sikker nok. 

Ulykkesforsikring – hvis du er kommet til skade ved en ulykke 
– kan din ulykkesforsikring hjælpe med at dække udgifter til nogle 
typer af behandling og en udbetaling ved varige skader.

Forsikring & Pension er brancheorganisation  
for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og  
tværgående pensionskasser i Danmark. 


