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Du er forsikret, hvis uheldet er ude

Sådan søger du om 
udbetaling

Hvis du mener, at du kan have ret til en 
udbetaling, kan du:

• Ringe til os på 70 33 70 70. Så 
kan vi fortælle, om din sygdom er 
dækket af forsikringen og hjælpe med 
at udfylde et ansøgningsskema. 

• Logge på industrienspension.dk/MinSide 
med NemID og bruge vores online ansøgn-
ing, hvor du bliver guidet igennem de oplys-
ninger, vi har brug for.

Sådan virker forsikringerne

Tabt erhvervsevne
• 100.000 kr. hvis du varigt mister mindst 

halvdelen af din erhvervsevne. 
• Op til 72.000 kr. om året til du kan få folkepension, 

hvis du varigt mister mindst 2/3 af din erhvervsevne.
• Forsikringen stopper, når du går på pension eller 

starter i arbejde igen.

Kritisk sygdom
• 100.000 kr. hvis du får en kritisk sygdom, der er dæk-

ket af forsikringen.
• Forsikringen stopper senest, når du kan få 

folkepension eller går på pension.

Udbetaling til dine efterladte, hvis du dør
før du går på pension eller kan få folkepension:
• hele din opsparing eller som minimum et skattefrit 

beløb (dødsfaldssum). Beløbet kan være op til 1,2 
mio. kr.

efter du er gået på pension:
• Den del af din ratepension, som du ikke har 

fået udbetalt
• Evt. et beløb fra din livslange pension, hvis 

du har valgt en garantiperiode.

”Jeg tænkte: ’Det er løgn, 
det kan ikke passe’, men 
mandagen efter stod pen-
gene på kontoen. Vi tud-
brølede simpelthen”

Gunnar Peedu Pedesk 
om at modtage 100.000 kroner 

på grund af sin kræftsygdom

Som medlem af Industriens Pension kan du og din familie få hjælp, hvis du bliver alvorligt syg, kommer 
ud for en ulykke eller hvis du dør, før du går på pension. 

Du kan have andre forsikringer, hvis du har 
sat dækningen op eller ned. Se mere på  
industrienspension.dk/MinSide. !


