
                                                                                           
    

Erhvervsudygtighedsforsikringen 
Ændring i indtægtsgrundlag 
Udbetaling fra en Sygedriftstabsforsikring medregnes ikke længere i indtægtsgrundlaget ved vurdering af den  
økonomiske erhvervsevne. Fra den 1. juli 2012 bliver en udbetaling fra en Sygedriftstabsforsikring betragtet som  
en passiv indtægt og ikke som en arbejdsindtægt. Udbetalingen vil derfor ikke længere blive medregnet som en  
indtægt ved vurdering af den økonomiske arbejdsevne. Ændringen betyder, at en tandlæge, der ud over  
erhvervsudygtighedsforsikringen har valgt at tegne en sygedriftstabsforsikring, vil kunne modtage erstatning fra  
begge forsikringer samtidig, hvis de relevante betingelser for de 2 ordninger er opfyldt. 
 
Lille enkel pjece om stort og vanskeligt emne 
Det har vist sig, at en del tandlæger er i tvivl om, hvad Erhvervsudygtighedsforsikringen egentlig dækker. 
Derfor er der udarbejdet en pjece, der kort fortæller om ordningen og hvilke krav man skal opfylde for 
at få udbetalinger. Pjecen kan ses på Tryghedsordningernes hjemmeside tryghedsordningerne.dk, 
hvor ordningen også er mere udførligt beskrevet. Du kan bestille pjecen hos Tryghedsordningerne på 39 46 00 80. 
 
Navnekonkurrence – Erhvervsudygtighedsforsikringen 
Meningerne om navnet ”Erhvervsudygtighedsforsikringen” er delte. Men selvom ordningen har heddet sådan 
siden 1983, er det naturligvis ikke ensbetydende med, at den skal hedde sådan for evigt. Vi vil meget gerne høre 
din mening og opfordrer dig derfor til, at deltage i navnekonkurrencen om Erhvervsudygtighedsforsikringen. 
Klik her og deltag i konkurrencen om et gavekort til et luksusweekendophold. 
 

Krisehjælp 
Ny samarbejdspartner på psykologhjælp 
PsykiatriFonden nedlagde den 1. marts 2012 deres afdeling med erhvervsrådgivning. Som følge heraf indgik  
Tryghedsordningerne en ny aftale med Erhvervspsykologisk Rådgivning v/erhvervspsykolog Majken Blom Søefeldt.  
Majken har tidligere været ansat i PsykiatriFonden og har overtaget hele netværket på mere end 110 psykologer.  
Det har derfor været muligt at fortsætte ordningen på uændrede vilkår. 
 

Dagpenge 
Forhøjelse af trækket i omsætningen fra RLTN til Tryghedsordningerne 
Med baggrund i den stadige stigning i udbetaling af dagpenge, særligt ved sygdom, besluttede bestyrelsen 
i Tryghedsordningerne i foråret at forhøje trækket til dagpengeordningen midlertidigt med 0,25 % til 2,50 % 
fra den 1. maj 2012. 
 

Pension 
Skattereformen kan få betydning for din kapitalpension 
Står du overfor at skulle have din kapitalpension udbetalt, vil det være en god ide, at afvente resultatet af det 
politiske forlig, der er indgået om skattereformen. Forliget kan måske føre til, at du kan spare i afgift til staten,  
hvis du venter med udbetalingen til 2013. 
Som det ser ud lige nu, bliver afgiften til staten for de fleste kapitalpensioner lavere, hvis du vælger at få den 
udbetalt i 2013. Hvis din kapitalpension er oprettet efter 1979 bliver afgiften i 2013 nedsat fra 40 til 37,3 %.   
Vi ved først, om det politiske forlig kommer til at gælde, når de endelige regler bliver vedtaget i Folketinget 
omkring midten af september 2012. Når der foreligger en endelig afklaring, vil du kunne læse om reglerne 
på vores hjemmeside. 
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