
Når du har en pensionsordning i PensionDanmark, har du også en række forsikringer, der hjælper dig 
og din familie, hvis der sker dig noget. Dine forsikringer afhænger af, hvor længe du har arbejdet og 
indbetalt pension i Danmark. 
  
På pension.dk kan du altid se dine indbetalinger og forsikringer, når du logger ind med NemID.  
Ring til os på 7012 1330, hvis du ikke har NemID.
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Dine forsikringer de første 12 mdr. 

Hvis du dør
Hvis du dør, inden du får udbetalt din 
pension, får dine efterladte de penge, du har 
sparet op. Har du ikke sparet så meget op, 
har du en forsikring, der sikrer dine 
efterladte et skattefrit minimumsbeløb. Det 
er typisk på 500.000 kr.

Efter 12 mdr. kan dine forsikringer 
også indeholde

Hvis du får en kritisk sygdom
Hvis du får en af de sygdomme, der er med i 
forsikringen, får du et skattefrit beløb fra 
PensionDanmark. De fleste får 100.000 kr. 
Forsikringen dækker fx kræft, en blodprop 
eller sklerose.

Du kan kun få udbetalt forsikringen, hvis du 
havde forsikringerne, da du blev syg.

Førtidspension
Kommer du på offentlig førtidspension, får 
du typisk et skattefrit engangsbeløb på 
100.000 kr. og 4.500 kr. hver måned. Det 
giver dig bedre mulighed for at leve, som du 
plejer – også selv om din indkomst falder.

Vi sørger også for at sætte et beløb ind på 
din opsparing hver måned. Så vokser den 
stadig, selvom du er kommet på 
førtidspension.

Hvis du kommer i flexjob
Hvis du bliver ansat i et flexjob, sørger vi for 
at sætte penge ind på din opsparing. Så du 
stadig har fuld indbetaling til din pension.

Særlige regler for dig, der 
ikke kommer fra et EØS-land
Kommer du fra et land uden for 
EØS, indeholder din pensions-
ordning en forsikring, hvis du dør. 
Forsikringen giver dine efterladte 
et minimumsbeløb, hvis du dør, 
inden du får udbetalt din pension. 

Efter 10 års ophold i Danmark 
opnår du typisk også ret til dansk 
førtidspension efter samme regler 
som beskrevet ovenfor.

- til dig, der kommer fra udlandet


