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Q&A vedrørende konsekvenserne af coronavirus
Forsikringer
Hvad sker der i forhold til eventuelle behandlinger og operationer via forsikringer i PFA?
Offentlige og privat hospitaler, klinikker og andre behandlere er fortsat påvirket af coronavirussen i Danmark.
De offentlige hospitaler er dog begyndt at åbne for flere behandlinger og operationer, og de private hospitaler
udlåner ikke længere udstyr eller personale til det offentlige coronaberedskab.
Undersøgelse, behandling og operation sker som sædvanligt efter henvisning fra egen læge samt godkendelse
af PFA Sundhedscenter.
Hvordan dækker forsikringerne ved sygdom eller dødsfald pga. coronavirus?
Coronavirussen har ingen betydning ved vurdering af, om der kan ske udbetaling fra PFA Erhvervsevne eller PFA
Liv. Det er de helt almindelige forsikringsbetingelser, som er gældende.
Coronavirus er ikke omfattet af PFA Kritisk sygdom. PFA Helbredssikring dækker ikke behandling af sygdomme,
der er opstået på baggrund af epidemier. Test for coronavirus er heller ikke omfattet af PFA Helbredssikring.
Hvis der er tale om dækninger i Plus Privat eller på frivillige vilkår fx Lederpension, og dækningen har været i
kraft i mindre end 1 år, kan der være begrænsninger ved rejser til områder uden for Danmark, hvor coronavirus
er klassificeret som en epidemi. Du kan se, om dette gælder for dig i dine forsikringsvilkår, som du finder på
mitpfa.dk.
Har coronakrisen betydning for udbetalingen af min invalidepension?
Hvis du modtager en løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne (invalidepension) fra PFA, vil den normalt
ikke blive påvirket af den nuværende uro på de finansielle markeder.
Kan man anvende antistoftests til at identificere medarbejdere, som er immune?
Flere virksomhedskunder har bedt om PFA’s anbefaling i forhold til anvendelsen af antistoftests til at identificere medarbejdere, som har været smittet med coronavirus og dermed dannet antistoffer, så disse medarbejdere
trygt kunne vende tilbage til arbejdspladsen. Vi har undersøgt markedet for antistoftests og danske og internationale eksperters fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og WHO holdning til de nuværende tests.
Vores research viste, at man godt kan finde en antistoftest, som kan påvise antistoffer mod coronavirus. Men
forskerne ved endnu ikke med sikkerhed, om man bliver immun efter at have været smittet med coronavirus.
Det vil sige, antistoftests kan ikke på nuværende tidspunkt svare på, om den enkelte medarbejder fortsat kan
blive smittet eller smitte andre med coronavirus.
Vi anbefaler derfor ikke, at man på nuværende tidspunkt anvender antistoftests til at identificere immune medarbejdere, men følger udviklingen i markedet tæt.
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Pensionsordning generelt
Kan jeg sætte mine pensionsindbetalinger på pause?
Hvis du har en frivillig pensionsordning via eksempelvis LederPension, MedlemsPlus eller PFA Plus Privat, så har
du mulighed for at sætte dine pensionsindbetalinger på pause i op til tre måneder. Dine forsikringer vil i denne
periode blive betalt af din opsparing. Normalt ville du skulle afgive helbredsoplysninger, hvis du ønsker at genoptage indbetalingen til din pensionsordning, men på grund af coronavirussen ser PFA pt. bort fra dette krav,
hvis du genoptager indbetalingen i umiddelbar forlængelse af de tre måneders indbetalingspause.
Jeg er blevet opsagt, hvad sker der med mine forsikringsdækninger?
Hvis du er blevet opsagt, og din arbejdsgiver ikke længere indbetaler til din pensionsordning, vil du som udgangspunkt bevare dine nuværende forsikringsdækninger i tre måneder. Herefter har du mulighed for at få en
ordning i PFA Plus Privat, hvor du kan vælge enten at indbetale privat eller få en forlænget indbetalingspause i
op til 6 måneder, hvor forsikringerne bliver betalt af din opsparing.
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