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HK Visse Kritiske Sygdomme:  
Se hvordan du er dækket

2023

PRIS 59 KR./MÅNED
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Visse Kritiske Sygdomme
HK’s forsikring dækker, hvis du eller    
dine børn i forsikringstiden får  
stil let en diagnose for visse kritiske 
sygdomme. 

Det at blive ramt af en alvorlig syg-
dom kan betyde en stor omvæltning 
af hverdagen. 

Med denne forsikring kan du i de 
omfattede situationer sikre dig et 
økonomisk grundlag, som kan give 
en vis frihed i en periode.

En særlig medlemsfordel for HK’s 
medlemmer
HK har indgået aftale med Alka 
Forsikring om tegning af forsikring 
mod Visse Kristiske Sygdomme. 
Det betyder, at du får fordel af billige 
kvalitetsforsikringer som f.eks. denne 
helt særlige forsikring mod Visse 
Kritiske Sygdomme og dermed får 
du en ekstra værdi i dit medlemskab.

Hvad koster forsikringen? 
I 2023 koster forsikringen 59 kr. pr. 
måned. Præmien bliver opkrævet 
sammen med kontingentet til HK.

Hvad er en forsikring mod  
Visse Kritiske Sygdomme ?
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Hvem er omfattet af forsikringen?
HK-medlemmer mellem 18 år og
folkepensionsalderen har mulighed
for at blive omfattet uden afgivelse af
helbredsoplysninger, hvis tilmelding
sker senest 3 måneder efter ind-
meldelsen i HK. Ved senere tilmelding 
skal du afgive tilfredsstillende  
helbreds oplysninger.

Præmien opkræves sammen med
kontingentet. Du finder dit for-
sikrings bevis på mithk.dk

Hvornår omfattes du af
forsikringen?
Hvis du tilmelder dig forsikringen
senest 3 måneder efter indmeldelse i
HK, omfattes du uden at afgive
helbredsoplysninger.

Hvis du ikke tilmelder dig forsikringen
senest 3 måneder fra indmeldelsen
i HK, og du senere ønsker optagelse
i forsikringen, skal du afgive tilfreds-
stillende helbredsoplysninger for at
blive omfattet.

Specielt for studerende og unge
medlemmer på frikontingent
Er du fyldt 18 år, og er:
•  Under teoretisk uddannelse, eller
•  Under 25 år og har mindre end 
   15 ugentlige timers beskæftigelse,
kan du tilmelde dig forsikringen efter
regler som nævnt i forrige afsnit.

Det samme gælder ved overgang til
betalende medlemskab.

Dækningen fremgår af skemaet side
4, men der henvises i øvrigt til for-
sikringsbetingelserne på alka.dk/hk

http://mithk.dk
http://alka.dk/hk
http://www.alka.dk/hk
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Hvad får jeg, hvis jeg rammes  
af sygdom?
Forsikringen dækker som vist i ske-
maet. Forsikringssummen aftrappes 
fra 55 til 60 år.
 
Som noget helt specielt er dit barn 
også dækket under denne forsikring 
- se afsnittet: “børnedækning”.

Forsikringssummen er skatte- og af-
giftsfri og du kan bruge pengene helt 
efter dit eget ønske. Efter udbetaling 
af forsikringssum til dig udtræder du 
af ordningen. Efter udbetaling af for- 
sikringssum jf. børnedækningen bort-
falder dækning for det pågældende 
barn.

Sådan er du dækket

Alder  Forsikringssum (2023) 

Til og med 55 år 100.000 kr.

-    56 år   90.300 kr.

-     57 år   80.300 kr.

-      58 år  70.200 kr.

-      59 år  60.700 kr.

Fra 60 år til opnået 
folkepensionsalder

50.400 kr.

 Børnedækning                             41.000 kr.

Du kan se de præcise dækninger og vilkår i forsikrings
betingelserne, som du finder på alka.dk/hk

http://www.alka.dk/hk
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Hvad er Visse Kritiske Sygdomme?
Forsikringen dækker, hvis du i for-
sikringstiden får stillet diagnosen for 
en af nedenstående kritiske syg-
domme: 

• Ondartede kræftformer

• Blodprop i hjertet

• Større organtransplantationer 
(hjerte, hjerte-lunge, lunge og lever)

• Ballonudvidelse i hjertets 
kranspulsårer

• Hjerteklapkirurgi

• Hjerneblødning/blodprop i hjernen

• Sækformet udvidelse af hjernens 
pulsårer

• Visse godartede svulster i hjerne og 
rygmarv

• Aorta sygdom 

• Dissemineret sklerose

• Meningitis 

• By-pass opererede tilfælde af koro-
narsklerose

• ALS (amyotrofisk lateralsklerose)

• Muskelsvind

• HIV-infektion som følge af blod-
transfusion eller arbejdsbetinget 
smitte

• AIDS

• Nyresvigt

• Blindhed

• Døvhed

• Parkinsons sygdom 

• Creutzfeldt-Jacobs sygdom

Forsikringen dækker ikke diagnoser 
stillet før forsikringstidens start eller 
kritiske sygdomme, der stilles diag-
nose for inden for de første 3 måned-
er efter optagelsen.

Børnedækning
Forsikringen dækker, hvis dit barn i 
alderen mellem 6 måneder og indtil 
det fyldte 18. år får stillet diagnosen 
for en af nedenstående alvorlige 
sygdomme: 

• Meningitis

• Ondartede kræftformer

• Nyresvigt

• HIV-infektion som følge af blod-    
 transfusion

• AIDS

• Blindhed (barn skal være 2 år)

• Døvhed (barn skal være 2 år)

Hvilke børn er dækket? 
 
• Biologiske børn
• Adoptivbørn

• Stedbørn, registreret i folkeregi-
stret på samme adresse som dig. 
Stedbørn defineres som børn man 
har “giftet sig til”. (Børn i papirløse 
forhold er alene omfattet på den 
biologiske forælders forsikring).

Generelt
Diagnoser stillet før forsikringstidens 
start er ikke dækket af forsikringen. 
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Hvornår og hvordan udbetales 
forsikringen?
Bliver du eller dit barn ramt af en af 
de dækningsberettigede sygdomme, 
skal det anmeldes til Alka. Når Alka 
har modtaget de nødvendige oplys-
ninger, og den konstaterede sygdom 
er dækket af forsikringen, bliver 
summen udbetalt.

Du kan få anmeldelsesblanketter 
ved henvendelse til HK eller Alka.
 
Hvornår ophører dækningen? 
Forsikringen ophører:
1.  ved udgangen af den måned, hvor  
      du opnår folkepensionsalderen
2.  hvis du meldes ud af HK
3.  hvis du ikke betaler præmien
4.  hvis forsikringssummen for Visse     
    Kritiske Sygdomme udbetales

Har du flere forsikringer med 
samme dækning?
En del af HK’s medlemmer har i for-
vejen en forsikring ved visse kritiske 
sygdomme via deres ansættelses-
forhold eller deres overenskomst. 

Du kan godt have flere forsikringer 
med dækning ved visse kritiske 
sygdomme, og hvis ordningerne 
dækker de samme sygdomme, får 
du som regel dækning fra dem alle. 
Du skal være opmærksom på, at der 
kan være forskel fra ordning til ord-
ning på de “kritiske sygdomme”, der 
er dækningsberettigede. 
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1. Skal jeg betale skat af forsik
    ringssummen?
 Du skal ikke betale skat eller afgift 

ved udbetaling. Samtidig har du 
heller ikke fradrag for indbetalin-
gen til forsikringen.

2. Hvad hvis jeg allerede har haft
    en kritisk sygdom inden ind-
    træden i forsikringen? 

Har du eller har du haft en kritisk 
sygdom, er den pågældende type 
sygdom ikke omfattet af forsikrin-
gen. Du skal også være opmærk-
som på, at visse bestående kritiske 
sygdomme kan betyde, at en eller 
flere andre dækninger bortfal-
der. Du vil dog være omfattet af 
de øvrige dæknin ger, der ikke er 
undtaget. Se de præ cise regler om 
undtagelser i forsikringsbetingel-
sernes § 10.

    Specielt for kræft
Har du tidligere haft kræft, er en 
evt. senere kræftsygdom, uanset 
art, ikke dækket. Dog gælder det, 
at hvis du tidligere har haft kræft, 
og der er gået minimum 7 år uden 
behandling eller tilbagefald, vil en 
ny kræftdiagnose være dækket. Se 
præcise regler om helbredte kræft-
tilfælde i forsikringsbetingelsernes 
§ 10.

3. Er invaliditetsdækningen på min 
    ulykkesforsikring ikke det sam
    me som kritisk sygdom? Har jeg 
    så ikke dobbeltdækning? 

Nej, der er ikke tale om dobbelt-
dækning. Din ulykkesforsikring 
dækker varigt mén som følge af en 
ulykke.  Denne forsikring dækker, 
hvis du bliver ramt af visse alvor-
lige sygdomme.

4. Jeg har en forsikring mod  
     erhvervsevnetab i min pensions-  
    ordning. Er det ikke det samme  
    som kritisk sygdom?  

Nej, det er ikke det samme. En 
     erhvervsevnetabsdækning sikrer  

dig en løbende udbetaling, som -  
helt eller delvist - skal sikre den 
mistede lønnedgang. Visse Kritiske 
Sygdomme sikrer dig derimod en 
sum penge, der udbetales som et 
éngangsbeløb, når det er konsta-
teret, at du er ramt af en kritisk 
sygdom.

5. Kan jeg blive omfattet af Visse  
    Kritiske Sygdomme, selvom jeg  
    har sagt nej tak til ulykkesforsik-
    ringen? 
     Ja, det kan du godt. De to forsik 
 ringer er tegnet selvstændigt uden  
 nogen form for afhængighed.

De mest almindelige spørgsmål



Alka Forsikring
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup
Telefon 70 12 14 16
alka@alka.dk
alka.dk

Endnu et medlemstilbud

Alka har i mere end 115 år været fagbevægelsens
foretrukne forsikringsselskab, og har forsikret de
danske lønmodtagere.

HK har forhandlet sig frem til denne helt
specielle og attraktive forsikring. Forsikringen
er et medlemstilbud, og det er naturligvis
frivilligt, om du vil være med.

Ønsker du at være omfattet af forsikringen
kan du tilmelde dig uden helbreds-
oplysninger i indtil 3 måneder efter din 
indmeldelse i HK.

Ønsker du senere at blive omfattet, skal du
afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger,
for at få forsikringen.

Har du spørgsmål til medlmeskab af 
forsikringen kan du henvende dig til HK. Ved alle 
andre spørgsmål kan du kontakte Alka Forsikring 
på telefon 70 12 14 16. 
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