
Kommer du til skade eller bliver du så alvorligt syg, at du ikke kan passe dit arbejde, så giver 
dækningen ved tab af erhvervsevne dig ret til en månedlig udbetaling, hvis din erhvervsevne har været 
nedsat med mindst halvdelen i tre måneder. Basisdækningen udgør 200.000 kroner årligt, indtil du 
bliver rask eller går på pension. Du har mulighed for at udvide dækningen, så den udgør helt op til 80 
procent af din løn. Forsikringen har fleksibelt udløb, hvilket vil sige, at den udløber ved det enkelte 
medlems folkepensionsalder.

Faginvalidedækning
Forsikringen omfatter en faginvalidedækning de første fem år, hvilket betyder, at vurderingen i forhold til 
tab af erhvervsevne udelukkende sker på baggrund af evnen til arbejde som kiropraktor. Efter fem års 
udbetaling vil vurderingen ske indenfor det generelle erhverv.

Præmiefritagelse
Får du godkendt en månedlig udbetaling for tab af erhvervsevne/faginvalidedækning, så vil der være 
mulighed for, at dit pensionsselskab overtager indbetalingerne til dine forsikringer og 
pensionsopsparing, mens du koncentrerer dig om at blive rask. 

Tab af erhvervsevne/faginvalidedækning

Bliver du ramt af en livstruende sygdom eller en anden kritisk sygdom, der er omfattet af dækningen, så 
får du udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kroner. Du har mulighed for at udvide dækningen i 
moduler op til 550.000 kroner. Udbetalingen kan være en økonomisk hjælp, hvis du og dine nærmeste 
går igennem en hård periode. 

Visse kritiske sygdomme

Hvis du mister livet inden folkepensionsalderen, så vil dine efterladte modtage en udbetaling enten som 
et engangsbeløb eller som en fast månedlig rate. Basisdækningen er på 500.000 kroner, og du har 
mulighed for selv at udvide dækningen, så den udgør op til i alt 800 procent af din løn. Udbetalingen 
kan give dine efterladte et økonomisk pusterum i en svær tid. 

Børnepension ved dødsfald
Du kan udvide din dødsfaldsdækning, så dine børn under 24 år modtager en månedlig ydelse på op til 
25 procent af din løn, hvis du dør, inden du bliver pensioneret.

Dødsfald

Pensionsbidraget udgør et 
fast beløb hver måned på 
4.840 kr. for ansatte 
kiropraktorer, 4.490 kr. for 
turnuskandidater og 4.453 
kr. for selvstændige. 
Beløbet reguleres årligt.

Pensionsbidrag

Din pensionsopsparing placeres i Danica Pension, hvor den 
automatisk investeres i Danica Balance med risikoprofilen middel 
risiko. Du har dog mulighed for selv at vælge opsparingsprodukt 
og investeringsprofil alt efter, hvor risikovillig du er, og hvor stor 
indflydelse du selv ønsker at have på, hvordan din opsparing 
investeres. 

Opsparing og investering
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