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Industriens Pension 
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K

Fuldmagt

Navn CPR-nummer

Industriens Pensionsforsikring A/S
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K  

www.industrienspension.dk
Medlemsservice + 45 70 33 70 70
medlemsservice@industrienspension.dk

CVR-nr. 16614130
Virksomhedsservice + 45 70 33 20 40
virksomhedsservice@industrienspension.dk
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Jeg giver hermed fuldmagt til, at:

Adresse

Postnummer og by

Oplysninger om dig

Navn

Adresse

Postnummer og by

Telefon Evt. e-mail

Oplysninger om fuldmagten

kan repræsentere mig overfor Industriens Pension, herunder stå for al korrespondance med In-
dustriens Pension, søge om forsikringsydelser på mine vegne og i nødvendigt omfang modtage og 
videregive oplysninger om mit helbred og mine sociale forhold i forbindelse med:

 � Min ansøgning om ydelser på grund af erhvervsevnetab
 � Min ansøgning om udbetaling på grund af kritisk sygdom
 � Andet - skriv så præcist som muligt, hvad det drejer sig om:

Jeg er indforstået med, at denne fuldmagt gælder, indtil jeg meddeler Industriens Pension, at jeg 
trækker fuldmagten tilbage.

Dato Underskrift

Din underskrift
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Side 2

Vejledning
Du har mulighed for at udfylde og underskrive en fuldmagt, hvis du ønsker, at en anden skal kunne 
repræsentere dig overfor os i Industriens Pension. Du kan fx give et familiemedlem, en fra din 
fagforening eller en god ven fuldmagt til at handle på dine vegne overfor os. Hvis det er en advokat, 
der repræsenterer dig, er det ikke nødvendigt at sende en fuldmagt til os. 

Fuldmagten betyder, at fuldmagtshaver overtager al kontakt til os i forhold til det, du har givet 
fuldmagt til, fx behandling af en ansøgning om ydelser ved erhvervsevnetab.

Fuldmagtshaver kan sende og modtage oplysninger fra os om alt, hvad der vedrører sagen og må 
fx modtage oplysninger om dit helbred og dine sociale forhold, hvis det er relevant for sagen.

Fuldmagtshaver kan også indgå aftaler med os på dine vegne. En aftale, vi har indgået med 
fuldmagtshaver, vil være lige så bindende for dig, som hvis du selv havde indgået aftalen.

Fuldmagten gælder indtil du tilbagekalder den, men hvis du fx har givet fuldmagt til en sag om 
ansøgning om udbetaling ved kritisk sygdom, så kan fuldmagten ikke bruges til andet, når sagen er 
afsluttet.

Min Side
Selvom du har givet en person fuldmagt til at varetage dine interesser, kan du stadig logge på “Min 
side” på industrienspension.dk med dit NemID og se alle breve, evt. afgørelser og tidligere kor-
respondance med os. På “Min side” er der også en række selvbetjeningsmuligheder. Du har bl.a. 
mulighed for at sende beskeder, relevante oplysninger eller søge om udbetaling af forsikringer eller 
pension via “Min side”.

Det er kun dig, som kan logge på “Min side”, så en fuldmagtshaver kan ikke benytte “Min side”. 
NemID er strengt personligt, og du må ikke overlade nøglekort, NemID-nummer eller adgangskode 
til en anden person, heller ikke selvom du har givet vedkommende en fuldmagt.

Vi behandler oplysninger om dig
For at følge fuldmagten, er vi nødt til at behandle de oplysninger, som vi får om dig og den person, 
som du har valgt til at handle på dine vegne. Det giver persondataforordningens artikel 6 os lov til. 
På industrienspension.dk/persondata kan du læse mere om dine rettigheder, hvordan vi behandler 
personoplysninger, hvor længe vi beholder oplysningerne, og hvordan du klager.
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