
Information om  
eventuel forsikring  
i forbindelse med  

Kritiske Sygdomme



Mange borgere i Grønland har i dag en for sikrings
dækning, der giver ret til en for sikrings ydelse såfremt man 
får diagnosticeret en kritisk sygdom. En kritisk sygdom kan 
f.eks. være cancer, hjerneblødning, blodprop eller en an
den livstruende sygdom som er omfattet af forsikringsbe
tingelserne.  

Forsikringsdækningen vil typisk være tilknyttet din pen
sions ordning. I Grønland er det som hovedregel din ar
bejds  giver der står for indbetalingen til din pensionsordning. Det kan enten væ
re fordi du er ansat på en bestemt overenskomst eller fordi din arbejdsgiver har 
etableret en firmapensionsaftale for de ansatte i virksomheden.  Det kan selvføl
gelig også være, at du har etableret en privat pensionsordning hvor der indgår 
forsikringsdækninger. 

Hvis din pensionsordning er i SISA
SISA er langt den største pensionsudbyder i Grønland og vi administrerer pensi
onsaftaler for ca. 39.000 medlemmer. Omkring 30.000 af medlemmerne i SISA 
har en forsikring der dækker visse kritiske sygdomme tilknyttet deres pensions
opsparing. 

Vi har udviklet vores version af forsikringen i samarbejde med Forenede Gruppeliv 
og i forsikringsbetingelserne kan du læse hvilke diagnoser der er dækket og hvad 
kravene er til diagnosticeringen. Vores forsikringsbetingelser er tilgængelige på  
www.sisa.gl/dk/publikationer/forsikringsbetingelser

Hvor kan jeg finde information om mine pensionsordninger
På hjemmesiden PensionsInfo.dk kan du logge ind med dit NemID og se om du 
har en forsikring der dækker visse kritiske sygdomme. Her vil du også få et over
blik over dine øvrige pensionsforhold og i hvilket selskab du har dine pensionsord
ninger. 

Vi kan anbefale dig at søge informationer på  
www.sisa.gl – her er også et direkte link til  
PensionsInfo.dk 



Ansøgning om forsikringsydelse
Det er vigtigt du kontakter det pensionsselskab, hvor du 
har din forsikring for visse kritiske sygdomme. 

Er dét i SISA så kontakt os hurtigst muligt, således vi kan 
rådgive og vejlede dig. 

Ansøgning foregår ved, at du udfylder og underskriver en 
ansøgningsformular og vi også modtager dokumentation fra lægen hvoraf din kon
staterede diagnose fremgår. 

Vores ansøgningsblanket er tilgængelig på www.sisa.gl/publikationer/blanketter

Såfremt diagnosen er omfattet at forsikringsbetingelserne udbetaler vi forsikrings
ydelse til den konto du har ønsket. Vær opmærksom på, at alle forsikringsydelser 
fra SISA skal beskattes inden udbetaling. Læs mere om hvad skatten betyder på  
www.sisa.gl/livsændringer/skat

Kontakt
Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10  14 og du har også mulighed for 
at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at 
skrive til os via www.sisa.gl/dk/kontakt
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