
FOA forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikringen kan give en udbetaling, hvis du bliver ramt af 
én af de diagnoser, der er vist til højre.

Du er dækket af FOA-Forsikring ved visse kritiske
sygdomme, når:
•  du har et fagligt medlemskab af FOA*, og
•  du ikke er nået folkepensionsalderen, og
•  du ikke har en dækning ved kritisk sygdom i forbindelse 

med dit job.

Hvor meget bliver der udbetalt?

Hvilke diagnoser er dækket?
I listen til højre kan du se præcis hvilke sygdomme, 
forsikringen dækker. Bemærk, at der i forsikrings-
betingelserne kan være beskrevet ydeligere krav, der skal 
være opfyldt for, at forsikringen dækker en specifik 
sygdom.

Du kan læse meget mere om sygdommene og udbetalings- 
kriterierne på www.pensam.dk, hvor du også kan finde 
forsikringsbetingelserne.

Diagnoser pr. 01.07.2022
A.  Alvorlige og neurologiske følger efter hjerneblødning 

eller blodprop i hjernen (apopleksi)
B.  Abnorm udposning af en af hjernens pulsårer 

(aneurisme) eller karmisdannelse i hjernen 
(AV-malformation) inkl. kavenøst angiom

C.  Planlagt eller gennemført bypass-operation eller 
ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer pga. 
kranspulsåreforkalkning (koronarsklerose)

D.  Akut blodprop i hjertet (hjerteinfarkt)
E.  Hjerteklapsygdom
F.  Kronisk hjertesigt med betydelig nedsat funktionsevne
G.  Kritiske kræftsygdomme
H.  Livstruende nyresvigt
I.  Planlagt større organtransplantation
J.  Multipel (dissemineret) sklerose (MS) 
K.  ALS
L.  Muskelsvind og neuromuskulære sygdomme
M.  AIDS
N.  Primær Parkinsons sygdom med vedvarende 

symptomer
O.  Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)
P.  Følger efter Borreliainfektion (TBE) i nervesystemet 

efter flåtbid
Q.  Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse
R.  Følger efter visse godartede svulster
S.  Blindhed (stærkt svagtsynet eller totalt blind)
T.  Døvhed
U.  Alzheimers sygdom
V.  Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsning
W.  Terminal sygdom – ved andre diagnoser end A-V

- som en del af dit medlemskab af FOA har du en Forsikring ved visse kritiske sygdomme.

39.29.078.2232

Ring til os på 
44 39 39 39  

eller klik ind på 
pensam.dk/pension

Alder ved diagnose Dækning

Under 
Folkepensionsalderen

100.000 kr. 
For diagnoser stillet efter 01.01.2014

Folkepensionsalderen Ingen dækning

*Gælder også FOA-medlemmer på førtidspension, seniorpension, 
efterløn og Tidlig Pension.


