Q&A TIL DIN
NYE SUNDHEDSFORSIKRING
Coop, Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Danmarks Leder Organisation

AP Pension sundhedsforsikring – overordnet:
Q: Hvad hedder vores nye sundhedsforsikring? Er det AP Pension eller Skandia Lifeline.
A: Vores nye sundhedsforsikring er etableret i samarbejde med AP Pension som
ejer Skandia Lifeline. Vores sundhedsforsikring ligger derfor under AP Pension og pt.
hedder produktet Skandia Lifeline.

Hvem er omfattet:
Q: Hvordan kan jeg se, om jeg har AP Pension som pensionsselskab?
A: Din lønseddel indeholder oplysning om dit pensionsselskab.
Q: Jeg har en pensionsordning i AP Pension. Bliver jeg automatisk omfattet af den nye
sundhedsforsikring i AP Pension?
A: Ja, du bliver automatisk omfattet pr. 1. januar 2020, hvis du har en
pensionsordning i AP Pension, hvor der hver måned bliver indbetalt et
pensionsbidrag via din arbejdsgiver under hhv. Coop, BA eller DLO.

Q: Jeg har en pensionsordning via PFA Pension. Bliver jeg automatisk omfattet af den
nye sundhedsforsikring via AP Pension?
A: Nej, du bliver ikke automatisk omfattet. Der har været en valgperiode via ATEA,
hvor du har kunnet vælge at være omfattet af AP Pensions sundhedsforsikring
pr. 1. januar 2020. Hvis du har valgt dette, vil du være omfattet.

Q: Hvordan skal ”pensionsordning i AP Pension” forstås i forhold til, om jeg

automatisk er omfattet af sundhedsforsikringen?
A: Definitionen er, at du skal have en pensionsordning, hvor der hver måned bliver
indbetalt et pensionsbidrag via din arbejdsgiver under hhv. Coop, BA eller DLO.

Q: Hvis jeg har en fripolice (police uden indbetalinger) i AP Pension, er jeg
så omfattet af en betalt sundhedsforsikring via mit arbejde?

A: Nej, du skal have en pensionsordning i AP Pension, hvor der hver måned bliver

indbetalt et pensionsbidrag via din arbejdsgiver under hhv. Coop, BA eller DLO, for
at være automatisk omfattet af AP Pensions sundhedsforsikring.

Q: Hvad er prisen for AP Pensions sundhedsforsikring?
A: For medarbejdere med en pensionsordning i AP Pension er prisen 1.995 kr. årligt.

Udgiften dækkes af AP Pension i 2020, 2021 og 2022. Du vil som medarbejder
stadig opleve at blive beskattet af en del af præmien, da dette er et krav for, at du kan
blive behandlet uden at skulle betale skat af behandlingsudgifterne.
Du vil opleve at blive beskattet af ca. 932,21 kr. årligt, svarende til ca. 78 kr. månedligt.
For medarbejdere med en pensionsordning et andet sted end i AP Pension er prisen
2.376 kr. årligt og trækkes via din bruttoløn.

Q: Skal jeg aflevere helbredsoplysninger for at blive
omfattet af AP Pensions sundhedsforsikring?

A: Nej, der skal ikke afleveres helbredsoplysninger.
Spørgsmål til igangværende behandlinger:
Q: Jeg er i gang med en behandling på privathospital, som er dækket via Mølholm.
Hvordan skal jeg forholde mig til dette, når jeg overgår til AP Pensions
sundhedsforsikring pr. 1. januar 2020?
A: Når du er i gang med en godkendt behandling via Mølholm, vil Mølholm dække
i den godkendte behandlingstid. Perioden/behandlingstiden vil være oplyst i dit
godkendelsesbrev fra Mølholm, som du kan se under ”mit Mølholm”.
Når du ikke længere har ret til behandlinger via Mølholm, skal du kontakte
AP Pensions sundhedsforsikring, hvor vi – ud fra din skade og behov for
behandling – vurderer, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig.
Skader opstået 1. januar 2020 eller senere skal anmeldes til AP Pension.

Q: Jeg har ikke en sundhedsforsikring via Mølholm i dag, men jeg er i gang med

behandling via det offentlige i forbindelse med en skade. Kan jeg få dækning
for en skade, hvor jeg allerede er i gang med en behandling, når min forsikring
træder i kraft pr. 1. januar 2020?
A: Som hovedregel dækker AP Pensions sundhedsforsikring ikke skader, hvor der er
en igangværende behandling ved forsikringens ikrafttrædelse. Skader opstået efter
forsikringens ikrafttrædelse er dækket.

Spørgsmål omkring dækning af ægtefælle/samlever:
Q: Jeg har ikke min ægtefælle tilmeldt til Mølholm i dag. Kan jeg tilmelde

min ægtefælle via AP Pensions sundhedsforsikring?
A: Ja, du kan godt tilmelde din ægtefælle til AP Pensions sundhedsforsikring. Dette
kan du gøre pr. 1. januar 2020.
Du har mulighed for at indsende tilmeldingsblanketten til AP Pension allerede nu,
hvis forsikringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2020.
Hent blanketten her og indsend den til adm.drift@skandia.dk

Q: Min ægtefælle/samlever er tilmeldt Mølholm i dag, og jeg vil gerne have denne

videreført i AP Pensions sundhedsforsikring – kan jeg det?
A: Ja, du kan godt tegne en sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever via
AP Pensions sundhedsforsikring. Mølholms dækning for ægtefælle/samlever
ophører pr. hovedforfald, hvilket svarer til den dato, hvor du har tegnet forsikringen
hos Mølholm. Dækningen kan derfor sagtens løbe til engang i løbet af 2020.
Du kan se, hvornår den ophører på din ægtefælle/samlevers forsikringspolice eller,
du kan kontakte Mølholm for hjælp.
Du kan tilmelde ægtefælle/samlever fra 1. januar 2020, og det anbefales, at du
tegner den i direkte forlængelse af ophørsdatoen hos Mølholm. På den måde bliver
anciennitet fra Mølholm medtaget til den nye sundhedsforsikring. Det er vigtigt,
at du gemmer policen fra Mølholm som dokumentation for anciennitet.
Du har mulighed for at indsende tilmeldingsblanketten til AP Pension allerede nu,
hvis forsikringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2020.
Hent blanketten her og indsend den til adm.drift@skandia.dk

Q: Hvad koster AP Pensions sundhedsforsikring for ægtefælle/samlever?
A: For medarbejdere med en pensionsordning i AP Pension koster ægtefælle/samlever
1.995 kr. årligt og opkrævningen sker direkte til privatadressen.
For medarbejdere der ikke har en pensionsordning i AP Pension, koster ægtefælle/
samlever 2.375 kr. årligt og opkrævningen sker direkte til privatadressen.

Spørgsmål til børnedækning:
Q: Børn er automatisk dækket i Mølholm i dag. Bliver de også automatisk omfattet via
AP Pensions sundhedsforsikring?

A: Ja, børn bliver automatisk omfattet via din AP Pensions sundhedsforsikring
pr. 1. januar 2020.

Q: I Mølholm dækker de børn – uanset bopæl. Hvordan dækker AP Pensions
sundhedsforsikring?
A: AP Pensions sundhedsforsikring dækker på lige fod med Mølholm.
Børn bliver dækket uanset bopæl.

Q: I Mølholm dækker de børn fra 0 -24 år.

Hvordan dækker AP Pensions sundhedsforsikring?
A: AP Pensions sundhedsforsikring dækker på lige fod med Mølholm.
Børn bliver dækket fra 0 - 24 år.

Q: Bliver mit barn/mine børn omfattet af en ny karensperiode ved overgangen

til AP Pensions sundhedsforsikring?
A: Dit barn/dine børn bliver omfattet af en karensperiode pr. 1. januar 2020. Hvis du
allerede har en sundhedsforsikring via Mølholm ved overgangen pr. 1. januar 2020,
kan du overføre din anciennitet til din nye sundhedsforsikring. Du skal kunne
dokumentere, at du havde dækningen på overgangstidspunktet og dette sker ved, at
du enten kontakter Mølholm på telefon 6520 2120 (tryk ”3”) eller sender dem en mail
på info@molhomforsikring.dk. De vil så sende dig en mail med bekræftelse på din
børnedækning, som du blot skal gemme som dokumentation.

Privat videreførsel:
Q: Jeg fratræder Coop, BA eller DLO inden 1. januar 2020. Hvad sker der med
den forsikring, jeg har tegnet via Mølholm?

A: Din forsikring i Mølholm vil helt automatisk ophøre pr. din fratrædelsesdato –

dog senest pr. 1. januar 2020. Hvis du ønsker at videreføre din dækning privat,
skal du kontakte Mølholm på telefon 6520 2120 (tryk ”3”) for at få et privat videreførelsestilbud, så du kan tage stilling til, hvad der skal ske med din sundhedssikring.
Det er vigtigt, at du tager stilling inden d. 1. januar 2020, så du kan overføre din
anciennitet til evt. nyt selskab eller bibeholde den via privat dækning i Mølholm.

Forsikringsbetingelser:
Q: Hvor kan jeg finde forsikringsbetingelserne for AP Pensions
sundhedsforsikring, som er gældende pr. 1. januar 2020.

A: Forsikringsbetingelserne bliver fremsendt sammen med din
dækningsoversigt i januar 2020.

Det drejer sig om:
Skandia Lifeline Erhverv Plus – arbejdsrelateret del
Skandia Lifeline Erhverv Plus – fritidsrelateret del
Specielle Forsikringsbetingelser for Coop, BA og DLO

Q: Hvordan er forsikringsbetingelserne for ægtefælle/samlever:
A: Forsikringsbetingelser for private finder du her.
Skandia Lifeline Privat

