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Vi ændrer din pensionsordning

Vi vil gerne hjælpe dig på den rigtige måde, hvis du bliver syg og får brug for hjælp. Sam-
tidig tilpasser vi generelt vores produkter og services. Vi ændrer derfor din forsikring den
1. januar 2022.

Vi præciserer også dine forsikringsbetingelser på enkelte områder, så det bliver tydeligere,
hvordan du er dækket.

Samtidig stiger prisen på en del af din forsikring. Du kan se de nye priser sidst i brevet.

Ændringerne og den nye pris træder automatisk i kraft, og du skal ikke gøre noget.

Du kan læse mere om ændringerne nedenfor.

Vi har også informeret din arbejdsgiver om ændringerne i et brev i september.

__________________________________________________________________Sådan ændrer vi din sundhedssikring

Vi ændrer din sundhedssikring, så den blandt andet i højere grad fokuserer på at forebygge,
at du bliver langvarigt syg - og sikrer at du får den rigtige behandling.

Vi forbedrer din sundhedssikring på følgende områder:

- Som noget nyt kan du få dækket dine udgifter til behandlinger hos en osteopat, hvis du
for eksempel får problemer med ryggen. Behandlingerne tæller med i de 12 behandlin-
ger, som du i dag kan få hos en fysioterapeut eller kiropraktor inden for et år, hvis du
vælger en anden behandler, end dem vi samarbejder med.

- Du kan fremover få dækket udgifter til 12 behandlinger hos en zoneterapeut i stedet for
otte, som det er i dag.

- Du bliver også bedre dækket, hvis du har brug for at tale med en psykolog - for ek-
sempel i forbindelse med stress. Fremover kan du nemlig få dækket udgifter til be-
handling, også selvom du tidligere er behandlet for det samme. Det gælder, hvis du
vælger en af de mange psykologer, som vi samarbejder med.
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Du behøver heller ikke længere have en henvisning fra din læge, før du anmelder ska-
den til os og taler med en psykolog. Det gælder uanset om du selv vælger en psykolog
eller én af dem, vi samarbejder med.

- Hvis du vælger at få behandling hos en anden fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, zo-
neterapeut, akupunktør eller psykolog, end dem, som vi samarbejder med, kan du
fremover få dækket op til 12 behandlinger inden for løbende 12 måneder. Som det er i
dag, dækker vi op til 12 behandlinger pr. kalenderår. Med ændringen sikrer vi, at du får
den behandling, du har brug for, uden at du skal anmelde skaden igen efter et årsskifte.

- Fremover kan du også få dækket behandling af sygdom eller skader opstået i forbin-
delse med farlig sport. Til gengæld kan du ikke længere få dækket skader, der opstår
under træning i forbindelse med - og udøvelse af - professionel sport.

Nye krav til hvornår du kan bruge sundhedssikringen

- Fremover kan du få dækket dine udgifter til behandling, hvis behandlingen betyder, at
du ifølge en almindelig lægefaglig vurdering kan blive kureret eller væsentligt og va-
rigt få forbedret din helbredstilstand. Det betyder, at vi for eksempel ikke længere dæk-
ker lindrende behandling.

- Fremover kan du kun få dækket dine udgifter til behandling, hvis du opfylder de krav,
som det offentlige stiller, for at du kan få behandlet sygdommen eller skaden. Det kan
for eksempel være, at du skal stoppe med at ryge eller tabe dig inden en operation.

- Fremover kan du kun få dækket udgifter til behandling af kosmetiske lidelser, hvis de
påvirker din generelle helbredstilstand. Du kan derfor ikke længere bruge sundhedssik-
ringen til for eksempel at få fjernet vorter og behandlet acne.

Sådan er du dækket ved kroniske lidelser og følgesygdomme

- Fremover kan du få dækket dine udgifter til undersøgelse og behandling af kroniske
lidelser i op til seks måneder, fra din diagnose er blevet stillet. I dag kan du få dækket
udgifter til behandlinger uden tidsbegrænsning, hvis de har en gavnlig effekt i mini-
mum fem år.

- I dag dækker vi dine udgifter til undersøgelse og behandling af følgesygdomme til kro-
niske lidelser. Fremover dækker vi dog kun, hvis behandlingen af følgesygdommen vil
give en væsentlig og varig forbedring af din helbredstilstand.

På www.danicapension.dk/nyeforsikringsbetingelser kan du læse mere om, hvordan du er
dækket.

__________________________________________________________________Bedre dækning ved visse kritiske sygdomme

Vi forbedrer din dækning ved visse kritiske sygdomme, fordi vi ønsker at hjælpe flere af
vores kunder, der bliver ramt af en kritisk sygdom.
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Du får dækket tre nye sygdomme i nervesystemet
Fremover kan du få udbetalt din dækning ved visse kritiske sygdomme, hvis du får en af
følgende ikke-arvelige motor neurone sygdomme (MND), som er en sygdom i det motori-
ske nervesystem: Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), progressiv bulbær parese (PBP),
progressiv muskelatrofi (PMA) og primær lateral sklerose (PLS). I dag dækker din forsik-
ring alene ALS.

Du kan få udbetalt dækningen ved indoperation af ICD-enhed (hjertestøder)
Du kan også som noget nyt få udbetalt din dækning ved visse kritiske sygdomme, hvis du
bliver syg og skal have eller får indopereret en ICD-enhed (hjertestøder) på grund af livs-
truende hjerterytmeforstyrrelser eller hjertestop. Du kan ikke få udbetalt dækningen ved
indoperation af almindelig pacemaker.

Du kan få udbetalt dækningen ved kronisk hjertepumpesvigt
Fremover kan du også få udbetalt dækningen ved visse kritiske sygdomme, hvis du får kro-
nisk hjertepumpesvigt med svære symptomer som åndenød, træthed og hjertebanken, selv
når du holder dig i ro.

Du kan læse nøjagtig, hvordan du er dækket i forsikringsbetingelserne, som du finder på
www.danicapension.dk/nyeforsikringsbetingelser.

__________________________________________________________________Sådan ændrer vi din dækning ved tab af erhvervsevne

Vi ændrer din dækning ved tab af erhvervsevne på en række områder - blandt andet så den
i højere grad tager udgangspunkt i din situation.

Vi bruger din pensionsbestemmende løn - når vi skal udbetale din dækning
Når vi skal vurdere, om du har ret til at få udbetalt din dækning ved tab af erhvervsevne,
skal vi blandt andet vurdere, om du har mistet tilstrækkeligt af din erhvervsevne. I den for-
bindelse ser vi i dag på, hvor meget du er i stand til at tjene - set i forhold til, hvad vi vur-
derer, at en rask person med samme alder, uddannelse og erhvervserfaring som dig normalt
tjener.

Fremover sætter vi i stedet det, som du er i stand til at tjene, i forhold til din pensionsbe-
stemmende løn. Det betyder, at vi i højere grad tager udgangspunkt i din situation.

Forhøjelse af din udbetaling ved tab af erhvervsevne afhænger af om du har børn
Hvis du bliver langvarigt syg og kommer i jobafklarings- eller ressourceforløb via det of-
fentlige og har ret til at få udbetalt din dækning ved tab af erhvervsevne, kan du allerede i
dag få forhøjet udbetalingen fra din dækning ved tab af erhvervsevne med et beløb. Frem-
over vil dette beløb afhænge af, om du har børn eller ej.

- Hvis du har børn, kan du få forhøjet udbetalingen med op til et beløb, der svarer til,
hvad forsørgere kan få udbetalt i ressourceforløbsydelse fra det offentlige (186.564
kroner om året i 2021)

- Hvis du ikke har børn, kan du få forhøjet udbetalingen med op til et beløb, der sva-
rer til, hvad ikke-forsørgere kan få udbetalt i ressourceforløbsydelse fra det offent-
lige (140.376 kroner om året i 2021).

Som det er i dag, kan du få forhøjet udbetalingen med op til de 186.564 kroner om året,
uanset om du har børn eller ej.
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Din karensperiode starter på din første sygedag
Hvis du mister din erhvervsevne og har ret til udbetaling fra din dækning ved tab af er-
hvervsevne, skal der gå noget tid, før du kan få udbetalt din dækning (karensperiode). I dag
starter karensperioden den dag, hvor du går til læge første gang. Fremover starter den i ste-
det på din første sygedag. Det betyder, at du hurtigere vil være dækket ved tab af erhvervs-
evne, hvis du ikke har været hos lægen med det samme.

Du får ingen ny karensperiode, hvis du får tilbagefald efter langvarig sygdom
Hvis du er blevet rask efter langvarig sygdom, men oplever et tilbagefald inden for seks
måneder, vil der ikke længere gælde en ny karensperiode. Det betyder, at du er bedre sik-
ret, hvis du forsøger at vende tilbage på arbejde efter langvarig sygdom, fordi vi kan udbe-
tale din dækning igen allerede fra din første sygedag.

Ingen karensperiode ved farlig sport og rejser til farlige områder
Du er også dækket, selv om du på grund af farlig sport eller rejser til farlige områder mi-
ster din erhvervsevne umiddelbart efter, at din dækning ved tab af erhvervsevne er oprettet.
Tidligere var du ikke dækket de første 12 måneder, efter forsikringen var oprettet.

__________________________________________________________________Præciseringer i dine forsikringsbetingelser

Vi har også foretaget en række tilpasninger i dine forsikringsbetingelser, så det bliver tyde-
ligere, hvordan du er dækket. Det har dog ingen betydning for, hvordan du kan bruge din
forsikring.

På www.danicapension.dk/nyeforsikringsbetingelser kan du allerede nu se de nye forsik-
ringsbetingelser. Fra den 1. januar 2022 kan du også finde dem i netpension, som du
logger på fra www.danicapension.dk.

__________________________________________________________________Nye priser på din forsikring

Samtidig med at vi ændrer din forsikring, stiger prisen på nogle af dine dækninger.

Sundhedssikring
Prisen på din sundhedssikring stiger fra 133,91 til 142,62 kroner om måneden.

Dækning ved visse kritiske sygdomme
Prisen på din dækning ved visse kritiske sygdomme stiger fra 71,90 kroner til
76,85 kroner om måneden.

Dækning ved tab af erhvervsevne
Prisen på din solidariske dækning ved tab af erhvervsevne stiger fra 389,45 kroner til
415,15 kroner om måneden.

Fritagelse for indbetaling
Prisen på din fritagelse for indbetaling stiger. For hver 1.000 kroner du indbetaler til
din pensionsordning efter arbejdsmarkedsbidrag og betaling til dine forsikringsdæk-
ninger, vil prisen på din fritagelse for indbetaling stige fra 11,93 kroner
til 12,73 kroner før skat.

De nye priser indeholder den normale årlige regulering.

Du skal ikke indbetale mere til din pensionsordning, selv om prisen stiger. Der vil dog gå
mindre af indbetalingen til din pensionsopsparing.
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__________________________________________________________________Ændringerne træder automatisk i kraft

Din pensionsordning er aftalt med din arbejdsgiver, og det betyder, at du ikke kan op-
sige den del af din pensionsordning, som din arbejdsgiver har valgt, at du skal have.
Ændringerne træder derfor automatisk i kraft.

__________________________________________________________________Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 70 11 55 04.

Venlig hilsen
Danica Pension


