Ny ordning pr. 1. marts 2021
Forskellene mellem den gamle pensionsordning i Danica Pension og den nye pensionsordning i Danica
Pension falder primært inden for to hovedområder, som du læse om nedenfor.
Udløb af forsikringsdækninger
I den gamle pensionsaftale er der forskellige udløb på forsikringsdækningerne. Den nye ordning er
moderniseret, så alle forsikringsdækninger udløber ved det enkelte medlems folkepensionsalder.
I forbindelse med moderniseringen af pensionsordningen har der været særligt fokus på at lukke
”hullet” mellem den aktuelle pensionsalder og udløbet på tab af erhvervsevne/faginvaliditet. I den
gamle ordning udgør denne forskel en stor økonomisk risiko for det syge medlem, idet udbetalingen fra
forsikringen allerede stopper ved dennes alder på 60 år.
Forsikring

Gammel ordning

Ny ordning

Dækning ved tab af
erhvervsevne/faginvaliditet

60 år *

Din folkepensionsalder **

Engangsudbetaling ved død

65 år

Din folkepensionsalder

Engangsudbetaling ved
visse kritiske sygdomme

65 år

Din folkepensionsalder

* Faginvaliditet til 60 år
** Faginvaliditet i op til fem år – herefter udbetaling fra tab af erhvervsevneforsikringen

Faginvalidedækning
I den gamle ordning har medlemmerne hos Dansk Kiropraktor Forening en dækning ved
”faginvaliditet”, som udbetales til medlemmet/arbejdsgiveren ved længerevarende sygdom på over 3
måneder. Udbetalingen fortsætter, så længe medlemmet ikke kan varetage sit erhverv som kiropraktor.
Dog længst til alder 60 år, hvorefter udbetalingen ophører.
For at løse udfordringen i den gamle ordning, er den nye ordning etableret således, at det enkelte
medlem sikres en udbetaling helt frem til folkepensionsalderen. Den nye ordning indeholder en
faginvalidedækning, som udbetales i op til fem år til medlemmer, som er længerevarende syge. Efter
denne periode, vil medlemmet blive vurderet ud fra det generelle erhverv. Forsikringsudbetalingen
fortsætter frem til medlemmet har mulighed for at gå på folkepension – forudsat at medlemmet fortsat
er syg i en grad, som berettiger til en udbetaling. Udbetalingen i den nye ordning sker til det enkelte
medlem og ikke til arbejdsgiver.

Tilvalgsdækninger
Det enkelte medlem har brug for at tilpasse forsikringsdækningerne i pensionsordningen ud fra
medlemmets individuelle ønsker og behov. I skemaet nedenfor fremgår forskellen på den nye og den
gamle ordning.

Forsikring

Gammel ordning

Ny ordning

Dækning ved tab af
erhvervsevne

Basisdækning: 200.000 kr.

Basisdækning: 200.000 kr.

Tilvalg: Op til 80% af
lønnen

Tilvalg: Op til 80% af lønnen

Faginvaliditetsdækning

Basisdækning: 200.000 kr.

Basisdækning: 200.000 kr.

Tilvalg: Op til 500.000 kr.

Tilvalg: Op til 80% af lønnen

Engangsudbetaling ved
dødsfald

Basisdækning: 500.000 kr.

Basisdækning: 500.000 kr.

Tilvalg: Op til 5.000.000 kr.

Tilvalg: Kan forhøjes til 800% af din løn

Engangsudbetaling ved
visse kritiske sygdomme

Basisdækning 100.000 kr.

Basisdækning: 100.000 kr.

Tilvalg: Op til 500.000 kr.

Tilvalg: I moduler op til 700.000 kr.

Personlig rådgivning
Få personlig rådgivning via:
Telefon: +45 8813 9282
E-mail: dk-pension@willistowerswatson.com
Ønsker du at booke en personlig rådgivning, kan du gøre dette via Willis Towers Watsons bookingportal sammen med nedenstående loginoplysninger:
Brugernavn:
Adgangskode:

Kiroprakt
pension

Book personlig rådgivning

