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Du kan finde mere 
information om dækninger 
samt begæring på 
www.pfs.dk/tekniq

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil gerne 
sikre sine medlemmer den hurtig-
ste og letteste vej til behandling, 
hvis behovet opstår.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har derfor 
indgået en aftale med Pension 
for Selvstændige om en attraktiv 
Sundhedssikring, der både kan 
købes sammen med pension og 
forsikringer eller som en enkelt-
stående ordning.

Sundhedssikringen kan oprettes, 
frem til du fylder 62 år, og udløb 
kan forlænges fra 67 til 70 år.

Udvidet Sundhedssikring, der 
dækker udgifter op til 1,5 mio. 
kr. pr. forsikringsår, oprettes i 
sammenhæng med pension og 
forsikringer. Hertil kan tilkøbes en 
sundhedssikring for børn mellem 
0 og 24 år.

Som et særligt tilbud til TEKNIQ 
Arbejdsgivernes medlemmer kan 
man også vælge en Enkeltstående 
Sundhedssikring - uden pension 
og forsikringer og uden mulighed 
for Børnesundhedssikring. Den 
Enkeltstående Sundhedssikring 
dækker op til 1 mio. kr. pr. forsik-
ringsår og koster 1.081 kr. pr. 
forsikret person (2020).

Få hurtig behandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade.
Sundhedssikringen dækker udgifter op til 1,0 mio. kr. (enkelt-
stående) og 1,5 mio. kr. (udvidet dækning) pr. forsikringsår til*

Konsultation og forundersøgelse samt efterfølgende behandling.

Ophold på hospital eller klinik.

Kirurgisk behandling.  Medicinsk eller anden behandling er kun-
dækket i forbindelse med indlæggelse.  

Kontrol af den udførte behandling – også hvis der er behov for 
kontrol flere gange.

Ambulant genoptræning i Danmark, hvis du har gennemgået ki-
rurgisk behandling. 

Lægeordineret receptpligtig medicin i forbindelse med behandling 
af dækningsberettiget sygdom og ulykke – dog maksimalt i op til 
seks måneder. 

Behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og psykia-
trisk speciallæge i Danmark.

Otte behandlinger pr. år hos både zoneterapeut og akupunktør. 

…ved udvidet dækning omfattes endvidere:

Behandling af visse forudbestående lidelser. 

Behandling i udlandet inkl. transport.

Midlertidig hjælp i hjemmet. 

Rekreations- og behandlingsophold. 

Sundhedssikring
Sundhedssikringen sikrer behandling, når der er brug for det, og på det 
tidspunkt, der passer dig bedst

*De eksakte dækninger fremgår af forsikringsbetingelserne.



PFS-ordning

Opsparing
84%

Forsikringer
15%

Om-
kostninger 

1,7%

Pension for Selvstændige tilbyder samlede velfærdspakker, hvor du både får 
pension og forsikringer og udvidet sundhedssikring. Med få omkostninger og 
lave præmier bliver pensionsopsparingen større!

Danica Individuel

Opsparing
32%

Om-
kostninger 

10%

Forsikringer
58%

Pension og forsikringer

Normalt skal man for at oprette  
sådanne ordninger afgive mange 
helbredsoplysninger og ofte også 
en tur til lægen. Hos Pension for 
Selvstændige skal du som udgangs-
punkt kun besvare spørgsmål, der 
går ét år tilbage. Ønsker du meget 
store forsikringssummer, spørger vi 
dog yderligere til dit helbred.

Du har mulighed for at oprette 
Velfærdspakken, frem til du fylder 
62 år.

Flere fordele 
• Du kan vælge om din tab af er-
hvervsevneforsikring skal gælde 
frem til din folkepensionsalder eller 
stoppe, når du fylder 65 år. Dine 
øvrige forsikringer dækker frem til 
folkepensionsalderen, og din sund-
hedssikring kan forlænges til 70 år.
 
• Din ægtefælle eller samlever samt 
dine eventuelle ledende medarbej-

dere kan også oprette pensionsop-
sparing og få en Velfærdspakke.
 
• Har du en Velfærdspakke med 
Sundhedssikring, kan din ægte-
fælle eller samlever også tegne 
Sundhedssikring uden nødvendig-
vis at oprette pensionsordning.
 
• Du kan tilkøbe en Børnesund-
hedssikring, der dækker dine børn 
mellem nul og 24 år for 906 kr. 
(2020).

• Du omfattes af en sundheds-
pak ke, der sikrer, at samspillet 
mellem offentlige ydelser og  
forsikring er optimalt.
- Vi sikrer en vis økonomi under  
 jobafklaring og ressourceforløb
-  Adgang til second opinion  
 hos Best Doctors
-  Stresshotline
-  Hjælp til at navigere i det  
 offentlige.

• Du kan sikre din opsparing mod 
negativt afkast ved opnået pen-
sionsalder – også hvis du ønsker 
din opsparing placeret i aktier og 
obligationer.

Langt mere går til opsparing 
med en PFS-ordning

Frit valg mellem Aldersopsparing, Ratepension eller Livrente

 BASIS FLEX

Månedlig minimums indbetaling  2.000 kr.  Fra 4.000 kr

Heraf pensionsopsparing*  op til  1.500 kr. Individuelt

Forsikringsdækninger:

Tab af erhvervsevne  115.000 - 230.000 kr.  115.000 - 1.500.000 kr.

Sundhedssikring Udvidet dækning  Udvidet dækning

Livsforsikring  300.000 kr.  300.000 - 1.500.000 kr.

Livsforsikring ægtefælle  50.000 kr.  50.000 eller 100.000 kr.

Kritisk sygdom  150.000 kr.  150.000 - 450.000 kr.

* afhængig af alder, job og hvornår forsikringer skal udløbe
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Pension 
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Mænd

Pension 
62%
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ulykke

20%

Død
18%

Med en pensionsordning i Pension 
for Selvstændige kan du gratis og 
uforpligtende benytte dig af vores 
landsdækkende korps af rådgi-
vere, der altid står klar til at yde 
dig personlig og professionel råd-
givning om dine pensions forhold. 

Hos os kan du få et gratis samlet 
overblik over alle dine pensioner, 
og vi tager naturligvis højde for 
samspillet med offentlige ydelser. 
Vi er repræsenteret i alle dele af 
landet, og vi tilbyder rådgivningen 
hos dig, når du har tid.

Yderligere oplysninger om  
pension og forsikringer kan fås 
hos Pension for Selvstændige  
på www.pfs.dk eller ved hen- 
vendelse på  mail info@pfs.dk  
og telefon 33 93 86 00.

Idag er en god dag at begynde 
din pension

Hos os får du ikke bare en  
pensionsordning

Vi spørger nemlig til dine indivi-
duelle ønsker og afdækker dine 
økonomiske behov, og du får 
derfor den pensionsordning, der 
passer bedst til dig.

Pension for Selvstændige er  
stiftet af SMVdanmark, TEKNIQ  
Arbejdsgiverne og Dansk Byggeri.
I dag benytter en lang række or-
ganisationer for selvstændige og 
flere end 30.000 medlemmer sig 
af Pension for Selvstændiges pen-
sionsordninger og forsikringer.

Derfor sparer selvstændige op 
hos Pension for Selvstændige

Det sker kun for naboen... eller gør det?

Kun 57% af kvinder og 62% af mænd, der i dag er 30 år, kan forvente at nå frem til 
pensions alderen, uden at have brug for en forsikring i forbindelse med sygdom, 
ulykke eller død.

Kontakt os på info@pfs.dk eller 33 93 86 00 hvis du 
vil have rådgivning eller et gratis pensionstjek

www.pfs.dk


