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Dit barn er gratis med
Hvis du er medlem af "danmark", når dit barn bliver født, 
kan barnet gratis og uden at opfylde helbredskrav blive 
medforsikret, til det fylder 16 år. Du skal blot sørge for 
at melde barnet ind. Det gør du f.eks. på dit-danmark.dk.

Melder du dig ind, efter dit barn er født, skal både du og 
barnet opfylde helbredsbetingelserne for at blive medlem. 

Følger gratis dine tilvalg
Dit barn kan også få glæde af dine tilvalg, uden det koster 
noget. F.eks. er børn gratis medforsikret, på din rejsefor-
sikring eller din operationsdækning, hvis du har tegnet 
tilvalget gennem "danmark".

Meld dit barn ind på dit-danmark.dk. 

Der har været premiere på en ny
reklamefilm fra "danmark" på en 
række tv-kanaler. Filmen er en 
fortsættelse af tidligere viste 
under temaet: I "danmark" hjælper 
vi hinanden. Den nye film har titlen 
”Smeltet moderhjerte”, og den 
fortæller både om tilskud til rejse-
vaccinationer, fodindlæg og diætist, 
ligesom den gentager budskabet: 
Det er gratis at få børnene med-
forsikret i "danmark".

Et ord med på vejen
I bybilledet i de større byer viser 
"danmark" også ansigt med nye 
plakater. Plakaterne forsøger lige-
som reklamefilmen at henlede 
opmærksomheden på nogle af de 
mange behandlinger og ting, du kan 
få tilskud til, når du er medlem af 
"danmark".      
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1. december 2016:

Slut med check 

Så er checken som betalingsmiddel i Danmark snart historie. 
Banker og pengeinstitutter stopper udstedelse og indløsning  
fra årsskiftet.

Det betyder, at "danmark" fra 
den 1. december 2016 også 
stopper med at bruge checks, 
når der skal udbetales tilskud 
til medlemmerne. 

I stedet vil "danmark" overføre 
tilskuddene til det kontonum-
mer, medlemmerne har oplyst 
til "danmark". Har du hidtil fået 
udbetalt dine tilskud via check, 
så sørg for, at "danmark" får det 
registrerings- og kontonummer 
i banken, som du ønsker, at vi 
fremover overfører pengene til.    

Sådan lød det fra formanden
for Sygeforsikringen "danmark", 
advokat Knud K. Damsgaard, 
som gjorde status på 2015 i 
beretningen på det årlige dele-
geretmøde i slutningen af april.

187 mio. mere 
I alt blev der udbetalt over 
2,8 mia. kr. i tilskud til medlem-
merne i Sygeforsikringen "dan-
mark" i løbet af 2015. Det er 
næsten 187 mio. kr. mere end 
året før. 

2015 var et år med et godt 
overskud på investeringerne 
på 335 mio. kr. Det var med til 
at styrke "danmark"s soliditet
og give plads til forøgede til-
skud til medlemmerne. 

Her finder du "danmark"

Hjemmeside: 
sygeforsikring.dk

"dit danmark":
dit-danmark.dk

E-mail: 
info@sygeforsikring.dk

Telefon: 
70 10 90 70
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d-nyt udkommer fire gange årligt.

Status på 2015:

2,8 mia. kr. retur til medlemmerne

Tjek selv eller få hjælp
Er du i tvivl, om vi har fået dit
kontonummer eller har regi-
streret det korrekte, kan du 
tjekke det på dit-danmark.dk. 

Her kan du også ændre konto-
nummeret, hvis der er brug for 
det. Du kan også kontakte et af 
"danmark"s kontorer, hvis du 
vil have hjælp til at sikre dig, 
at du er registreret med det 
korrekte kontonummer, når 
vi skal udbetale tilskud til dig 
fremover. 

Samlet overskud
Forsikringsdriften i 2015 gav 
til gengæld et underskud på 
19 mio. kr., hvilket primært 
skyldes et større forbrug af 
medicin og tandbehandlinger 
end budgetteret. Samlet set 
landede årsregnskabet for 
2015 med et overskud på 
316 mio. kr.

Fortsat medlemstilgang
Mere end 2,3 mio. danskere er 
medlemmer af Sygeforsikrin-
gen "danmark", og alene i 2015 
voksede antallet med over 
41.000. Det svarer til, at 41,4 
procent af den sygesikrede 
danske befolkning er medlem-
mer af foreningen.

OBS! "danmark" holder lukket på helligdage 

og fredag efter Kristi himmelfartsdag.

Benyt dig af dine selvbetjeningsmuligheder på dit-danmark.dk. 

Her er åbent alle dage og alle timer i døgnet.

Solid økonomi
Det positive resultat for året 
betyder, at "danmark"s solvens 
fortsat er på et tilfredsstillende 
niveau med en egenkapital på 
5,3 mia. kr. ved udgangen af 
2015. Dermed lever "danmark" 
fuldt ud op til de solvenskrav, 
lovgivningen stiller til finansielle 
virksomheder. 

Delegeretforsamlingen god-
kendte årsregnskabet for 2015. 
Såvel årsregnskab som uddrag 
af den mundtlige beretning kan 
du finde på sygeforsikring.dk. 
 

         I 2015 gik mere end 93 øre af hver krone, 
medlemmerne betalte i kontingent, retur som tilskud. 
Det er meget tilfredsstillende.” 

Fordeling af tilskud i 2015
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De nye børneforsikringer: 

Stor interesse for Børn Kombi 
Delegeretmødet:

Valg til bestyrelsen

"danmark" lancerede i begyn-
delsen af året tre nye børne-
forsikringer: 
• Børn Kombi
• Børn Sygdom 
• Børn Ulykke

De nye produkter udbydes i 
samarbejde med forsikrings-
selskabet If og har allerede i 
løbet af årets første måneder 
vist sig interessante for med-
lemmer med børn under 16 år. 

Børn Kombi er både 
ulykke og sygdom  
Specielt den samlede pakke, 
Børn Kombi, der både inde-
holder dækningerne Børn Syg-
dom og Børn Ulykke, har 
været efterspurgt. Men også 
de enkeltstående dækninger 
har haft interesse fra medlem-
mernes side. 

Tilmeld dine børn online
Du kan se mere om og vælge 
at supplere med en af børne-
forsikringerne direkte på 
dit-danmark.dk.  

Pris og omfang
Læs mere om priser og dæk-
ninger samt reglerne for god-
kendelse på sygeforsikring.dk.

* Børn Ulykke: Det første år er 
prisen 92 kroner pr. kvartal eller 
368 kroner pr. år.

Tilvalg til børn

Børn Sygdom

Børn Ulykke *

Børn Kombi

Børneforsikring
(kan ikke tegnes mere)

Pris pr. kvartal

145 kr.

 * 105 kr. 

230 kr.

310 kr.

Pris pr. år

  580 kr.

  * 420 kr. 

  920 kr.

1.240 kr.

Det koster børneforsikringerne

På delegeretmødet i Sygeforsikringen "danmark" var 
der valg af formand, 7 bestyrelsesmedlemmer samt 
et uafhængigt bestyrelsesmedlem. 

Genvalg
Formanden, advokat Knud K. Damsgaard blev 
enstemmigt genvalgt. Det samme gjorde de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.  

Nye regler for valg
De delegerede tilsluttede sig på mødet et forslag om 
at ændre "danmark"s vedtægter, så formandsposten 
og halvdelen af bestyrelsen fremover er på valg hvert 
år. Derved undgår man, at hele bestyrelsen bliver 
skiftet ud på en gang. 

Find oplysningerne 
Vedtægter og navne på bestyrelsesmedlemmerne 
finder du på sygeforsikring.dk.     

Sygeforsikringen "danmark" er et gensidigt, 
medlemsejet forsikringsselskab. "danmark" har 
ikke som målsætning at skabe eller maksimere 
profit.  Vi har derimod et ønske om, at flest 
mulige af de indbetalte kontingentkroner 
kommer retur til medlemmerne i form 
af tilskud.

Delegeretforsamlingen er den øverste myndighed. 
Den består af 125 delegerede, der vælges blandt 
de medlemsvalgte repræsentanter. 

På sygeforsikring.dk kan du se navnene på de 
delegerede. 
 

Sygeforsikringen "danmark":

En medlemsejet forening
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Du kan undgå store private 
udgifter, ventetider og få mu-
lighed for at vælge, hvor og 
hvornår du f.eks. vil opereres 
for grå stær, diskusprolaps 
eller andet, hvis du har en 
operationsdækning. 

Tilvalgene Operation og Ud-
videt Operation giver nemlig 
mulighed for at få økonomisk 
tilskud fra "danmark".

Inkluderet eller tilvalgt
Der er mange medlemmer, 
som har haft og har glæde af 
at være omfattet af en opera-
tionsdækning. Nogle er omfat-
tet, fordi de er medlem af 
Gruppe 1 eller Gruppe 2, hvor
operationsdækningen er in-
kluderet.  Andre fordi de har 
valgt Operation som tilvalg til 
Gruppe 5. 

Udvidet mulighed
Dækningen Udvidet Operation 
kan vælges som supplement af 
medlemmer af såvel Gruppe 
1 og Gruppe 2 som Gruppe 
5 med Operation. Udvidet 
Operation giver - som navnet 
fortæller - en udvidet dækning 
med større tilskud til operati-
oner. 

Du kan se, hvilke operationer 
der er dækket, hvor meget du 
kan få i tilskud, og hvordan du 
skal forholde dig, hvis du vil 
benytte en operationsdækning, 
på sygeforsikring.dk.  

Sparer miljø og penge
Når "danmark" stopper med at 
udsende breve ved udbetaling 
af tilskud, så vil det give bespa-
relser på flere mio. kr. om året 
til tryk, pakning og forsendelse. 

Du kan vælge:

Økonomisk hjælp til operationer 
1. december 2016:

Ingen breve om tilskud automatisk

Dækker ikke straks 
Bemærk, der går 12 til 24 må-
neder, inden du kan få økono-
misk glæde af den operations-
dækning, du vælger til. 

Er du fyldt 60 år, så går der 24 
måneder, før du kan få økono-
misk glæde af at tegne Udvidet 
Operation.   

Det koster det • inkl. afgift til staten på 1,1% 

Operation

Udvidet
Operation
16-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60 år og derover

Pris pr. kvartal

75 kr.

121 kr. 
151 kr.
202 kr.
252 kr.
303 kr.

Pris pr. år

  300 kr.

  

484 kr. 
604 kr.
808 kr.

1.008 kr.
1.212 kr.

Besparelserne vil i stedet blive 
brugt til at forhøje tilskuddene 
til medlemmerne, og samtidig 
vil det være med til at redu-
cere miljøbelastningen.

Børn gratis dækket
Børn under 16 år kan gratis 
få samme operationsdækning 
som den forælder, de er med-
forsikret hos. 

Pris og omfang
Læs mere om priser, hvad du 
kan få tilskud til og reglerne 
for godkendelse af opera-
tionen på sygeforsikring.dk.

Når checken udgår som betalingsmiddel til december, stopper "danmark" både med 
at udbetale og sende checks og med automatisk at sende oversigt over udbetalt tilskud 
med brev. 

Elektronisk besked 
fortsætter 
De medlemmer, "danmark" 
har e-mailadresse på, og som 
ønsker det, vil forsat få tilsendt 
en opgørelse elektronisk. 

Hvis du ønsker at få et sær-
skilt brev sendt med posten, 
hver gang du får udbetalt 
tilskud efter den 1. december 
2016, så skal du bestille det 
enten på dit-danmark.dk eller 
ved at kontakte "danmark" på 
anden måde. 

Bemærk, at det samlede beløb, 
du får i tilskud fra "danmark", 
vil fremgå af kontooversigten 
fra din bank. Ønsker du at se 
de detaljerede beregninger, 
der ligger bag det beløb, du får 
udbetalt i tilskud, så kan du gå 
ind på dit-danmark.dk og finde 
oplysningerne.  

Tjek online 
døgnet rundt
På dit-danmark.dk kan du 
døgnet rundt finde over-
sigten over de tilskud, du 
har fået udbetalt og se nøj-
agtig, hvad der er givet til-
skud til. 

Det er også her, du har 
mulighed for at tilføje eller 
rette din e-mailadresse, og 
her du kan give "danmark" 
tilladelse til at benytte 
e-mailadressen til at infor-
mere dig. 


