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Her finder du "danmark"

Hjemmeside: 
sygeforsikring.dk

Telefon: 
70 10 90 70
 
Telefonerne er åbne:
Mandag-onsdag kl. 8.30-15.30
Torsdag kl. 8.30-17.00
Fredag kl. 8.30-14.00

Kontorer:
Jylland
• Fonnesbechsgade 3
  7400 Herning
• Esbjergvej 20
  6000 Kolding
• Vesterbro 54
  9000 Aalborg
• Søndergade 76
  8000 Aarhus C

Øerne
• Sophie Brahes Gade 50
  3000 Helsingør
• Palægade 5
  1261 København K
• Vestergade 65
  5000 Odense C
• Sct. Hansgade 25
  4100 Ringsted 
 
Kontorerne er åbne:
Mandag-onsdag kl. 10.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag kl. 10.00-14.00

d-nyt udgives af: 
Sygeforsikringen "danmark"
Palægade 5
1261 København K

Ansvarshavende redaktør:
Lone Ellersgård
Grafisk tilrettelægning: Parabole 
Tryk: Bording 
Oplag 620.000 ISSN 0109-4750
d-nyt udkommer 4 gange årligt.

Husk at betale:

Opkrævning af kontingent 
sker online
         Hvis du har tilmeldt dit kontingent for medlem-
skab i "danmark" til Betalingsservice, så skal du ikke 
foretage dig noget. Så kører din betaling automatisk 
via banken. 
 ” 

Hvis du ikke bruger 
Betalingsservice
Hvis du ikke har tilmeldt dit 
"danmark"-kontingent til 
Betalingsservice, så skal du selv 
holde øje med, hvornår du 
skal betale det. 

Du modtager ikke et girokort 
fra os. Du får i stedet en op-
krævning digitalt, som du skal 
logge på sygeforsikring.dk for at 
se og betale.

Det er også her, du får oplyst 
det FIK-nummer, du skal 
bruge, hvis du ønsker at betale 
gennem din bank.

Få e-mail, når der er nyt
Hvis du har oplyst din e-mail-
adresse, så får du en e-mail fra 
os, når der er besked. F.eks. 
om opkrævning af kontingent. 
Herefter skal du logge ind på 
sygeforsikring.dk for at læse 
beskeden.

Kontakt din bank, hvis du vil tilmelde 
betaling af dit kontingent til Betalingsservice. ” 
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Regnskabet for 2018:

Mere end 3 mia. kr. i tilskud

         I 2018 fik medlem-
merne i gennemsnit 92 øre 
retur i tilskud af hver eneste 
kontingentkrone, de har 
betalt til "danmark".

Fortsat vækst 
i medlemsskaren
Medlemsudviklingen var også i 
2018 særdeles positiv. Samlet 
set voksede antallet af med-
lemmer med knap 50.000. I 
løbet af året rundede med-
lemstallet 2,5 mio., hvilket 
svarer til, at over 42 procent 
af den danske befolkning nu er 
medlemmer af "danmark".

Solid egenkapital
Et negativt finansielt resultat 
for året ændrer dog ikke på, 
at "danmark"s solvens fortsat 
er på et tilfredsstillende niveau 
med en egenkapital på 5,9 mia. 
kr. ved udgangen af 2018.  
"danmark" lever derfor helt op 
til de krav, lovgivningen stiller 
til finansielle virksomheders 
solvens.

Forventninger til 2019
Udviklingen i 2018 var i over-
ensstemmelse med "danmark"s 
målsætning om en høj tilbage-
betaling til medlemmerne. 
I 2019 har "danmark" budget-
teret med yderligere forhøjelse 
af tilskuddene.

Målsætningen er uændret i 
gennemsnit at udbetale mindst 
90 øre i tilskud for hver indbe-
talt kontingentkrone.

 ” 
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Zoneterapi, akupunktur
og osteopati

Læs årsrapporten online
Sygeforsikringen "danmark"s 
årsrapport og -regnskab for 
2018 blev godkendt på gene-
ralforsamlingen den 25. april 
2019. Årsrapporten er sam-
men med et uddrag af forman-
dens mundtlige beretning på 
generalforsamlingen tilgængelig 
på sygeforsikring.dk/regnskab.
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Generalforsamlingen 2019:

Nyvalg til bestyrelsen

         På generalforsamlingen den 25. april 2019 var der 
valg af et bestyrelsesmedlem for hver af 4 lokalafdelinger. 
I år var der valg til bestyrelsen for: Nordsjælland, Fyn, Østjylland 
og Midt- og Vestjylland.  

De valgte blev: Flemming Orth, Nordsjælland, 
Knud K. Damsgaard, Fyn, Bjarne René Fischer Lassen, Østjylland, 
og for Midt- og Vestjylland Kirsten Wernberg-Møller. Sidstnævnte 
blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlemmer.

Endelig blev Knud K. Damsgaard, Fyn, genvalgt som "danmark"s
formand. 

 ” 

En medlemsejet forening 
Sygeforsikringen "danmark" er et gensidigt forsikringsselskab. 
Det vil sige medlemsejet. 

"danmark" har ikke en målsætning om at skabe eller maksi-
mere profit.  Vi har et ønske om, at flest mulige af de ind-
betalte kontingentkroner kommer retur til medlemmerne i 
form af tilskud til deres egenbetaling.

"danmark" ønsker at være kendt for let forståelige dæknin-
ger, der giver tryghed for medlemmerne i form af stor 
økonomisk værdi af medlemskabet. Det sker ved at sikre høje 
erstatninger og lave omkostninger gennem digitalisering.

 ” 

Du kan stille medlemsforslag 
Du har mulighed for at stille medlemsforslag om f.eks. be-
handlinger eller tilskudsområder, som du ønsker drøftet på 
medlemsmøderne næste år. 

Inden du sender dit forslag ind, så læs gerne hvilke medlems-
forslag, der har været drøftet på de seneste års medlems-
møder. Du finder dem på sygeforsikring.dk/medlemsforslag.

Fristen er 15. november 2019
Hvis du ønsker at stille forslag til drøftelse på medlems-
møderne næste år, så husk at sende dit forslag ind inden 
fristen 15. november 2019.

 ” 



VARSEL: 

Ændring af "danmark"s vedtægter

         På den årlige general-
forsamling den 25. april 
2019 besluttede forsamlin-
gen - som består af i alt 
160 lokalt valgte repræsen-
tanter - at ændre foreningen 
"danmark"s vedtægter på 
4 punkter. 

"danmark" giver tilbage 
til Danmark
De vedtog at supplere med et 
nyt formål, som giver "dan-
mark" mulighed for at bruge 
en del af det investerings-
mæssige overskud til støtte af 
almen sundhedsfaglig forskning, 
oplysning og forebyggelse. 

Foreningen "danmark" får så-
ledes mulighed for at give 
noget tilbage til Danmark og 
på en samfundsansvarlig måde 
bidrage til det samfund, vi som 
forening er en del af, som det 
lød i indstillingen til beslutning. 

Begravelseshjælpen 
fortsætter
Det blev også besluttet at 
fjerne ordet begravelseshjælp i 
formålsparagraffen. Der vil dog 
fortsat blive givet begravelses-
hjælp efter de samme regler 
som i dag. Det vil sige til med-
lemmer af Gruppe 1 og Grup-
pe 2.

Generalforsamlingen 
lægges i København
Som den tredje ændring i ved-
tægterne blev det lagt fast, at 
generalforsamlingen finder sted 
i Københavns kommune. 

 ” 

Supplerede 
ændringer
Endelig blev vedtæg-
tens §§ 15-17 op-
hævet og dertil kom 
et par andre korrek-
turændringer. 

Se de nye 
vedtægter
De nye vedtægter 
finder du på 
sygeforsikring.dk/vedtægter.
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Brexit eller ej:

Vi dækker 
uændret i år 
         "danmark" dæk-
ker, uanset om - eller 
hvordan - Storbritan-
nien udtræder af EU i 
år. Det vil sige, som var 
Storbritannien en del 
af EU/EØS-landene. 

Det gælder også 
din rejseforsikring  
Det gælder også den 
rejseforsikring, du måtte 
have tegnet gennem 
"danmark" i Bupa Global 
Travel. Det vil sige, at du 
ikke er afhængig af, hvil-
ken model briterne når 
frem til skal gælde i inde-
værende år. 

Ændringer bliver 
varslet her  
Hvis der kommer æn-
dringer fra næste år, vil 
alle ændringerne blive 
varslet her i medlems-
bladet. 

 ” 

         "danmark" er synlig i bybilledet i en række større
danske byer. Det sker med plakater og sjove tal 
på forskellige dele af livet. Her er et par billeder af steder, 
hvor plakaterne toner frem.

Plakater i hele landet:

"danmark" sætter tal på livet

” 
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                   18 år og flyttet hjemmefra. 
         Hvem tænker så lige på tandpleje? Fra du 
       fylder 18 år,  skal du selv betale for at gå til 
    tandlægen. "danmark" opfordrer derfor de 
  unge til at fortsætte med at gå til eftersyn hos
  tandlægen, når de ikke længere er dækket 
  af den kommunale børnetandpleje. Det vil sige, 
  fra de fylder 18 år.

Fra 18 til og med 25 år:

Hjælp til 
tandbehandling

 ” 

4 kr. om dagen i Gruppe 5Et medlemskab af Gruppe 5 koster 363 kr. i kvartalet. Eller 4 kr. om dagen. Og så er der også tilskud til meget mere end tandbe-handlinger. F.eks. tilskud til briller, medicin, fysioterapi og 50 % tilskud til rejse-vaccinationer. 

Få råd i 

et stramt budget

Udsigten til selv at skulle 

betale for tandlæge-

besøget betyder, at det 

ofte er besøget hos tand-

lægen, som bliver skåret 

fra i et stramt SU-budget, 

viser en række under-

søgelser. 

100 % tilskud fra 18 til og med 25 år
Som forælder kan du hjælpe dit barn med at tage gode, 
sunde tandplejevaner med ind i voksenlivet. 
Unge fra 18 til og med 25 år får nemlig 100 % tilskud til 
tandeftersyn og tandrensning, når de er medlem af 
en tilskudsgivende gruppe i "danmark". 

         "danmark" er synlig i bybilledet i en række større
danske byer. Det sker med plakater og sjove tal 
på forskellige dele af livet. Her er et par billeder af steder, 
hvor plakaterne toner frem.



Fakta og tips om sundhed:

Få Nyt & Sundt gratis

         "danmark" udgiver i samarbejde med Netdoktor 
Nyt & Sundt. Det er et elektronisk nyhedsbrev om sundhed, 
der udkommer 4 gange årligt. Nyhedsbrevet produceres 
i samarbejde med Netdoktor, som er ansvarlig for indholdet
og har ophavsret til artiklerne.

Få det gratis tilsendt
Nyt & Sundt er gratis for medlemmer. 
Hvis du er interesseret i at modtage det, 
så sender vi det til dig på din e-mail. 
Du skal blot logge ind på sygeforsikring.dk 
og tilmelde dig. 

Når du er logget ind, kan du også 
skrive, hvis du har kommentarer, ris 
eller ros til Nyt & Sundt.

Næste udgivelse i juni
Det næste nummer af Nyt & Sundt 
udkommer i juni. Her kan du blandt 
andet læse om overgangsalder for 
kvinder og mænd, planteøstrogener 
og brystkræft, grunde til at passe 
godt på huden, myter og sand-
heder om negle.  

Tilmeld dig nu og få Nyt & Sundt tilsendt.

” 

Åbningstider i foråret 
"danmark"s kontorer og telefoner holder lukket på helligdage, 
fredag efter Kristi himmelfartsdag og på Grundlovsdag. 

Benyt selvbetjeningen på sygeforsikring.dk. 
Den holder åbent alle dage og hele døgnet rundt.

 ” 


