Det bedste, jeg nogen sinde har købt
Berit Hegelund
tegnede en pensionsordning med tillægsdækning mod sygdom.
Den fik hun desværre
hurtigt brug for.
Af Aage J. Iversen
aiv@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 60

E

gentlig var hverken Berit Hegelund eller hendes
mand Torben specielt interesserede i endnu en pensionsordning. Begge er i starten af fyrrene og med fire børn i alderen
syv til 16, deltidslandbrug og
et 32-timers job som selvstændig bogholder var der nok at se
til for Berit, der bor med familien i Harlev vest for Århus.
»Men det er nok den bedste
beslutning, jeg har taget, da vi
i julen 2014 tegnede en pensionsordning med dækning i for-

bindelse med sygdom,« fortæller Berit Hegelund og tilføjer
eftertænksomt:
»Egentlig er det lidt underligt, at vi ikke havde en ordentlig pensionsordning i forvejen.
Jeg arbejder med tal og ved,
hvor vigtigt det er at have orden i sin økonomi. Men det viser meget godt, at mange af os
har svært ved at forholde os til
pension og forsikring i tide.«

Held i uheld
Berit Hegelund var heldig, at
hun i forbindelse med pensionsordningen også havde tab
af erhvervsevne-dækning.
Eller måske er det mere held
i uheld. For i januar blev hun
alvorlig syg. Et smertefuldt
forløb med mange undersøgelser, inden man på neurologisk
afdeling på Skejby Sygehus
kunne konstatere, at hun led af
en dissektion af halspulsårene,
der ud over smerter og koncen-

Pension med tillægsforsikringer
Ca. 700 landmænd har i dag LandmandsPension, der er et
medlemstilbud fra Landbrug & Fødevarer. Nordea administrerer
pensionsordningen, og Trygs assurandører står for salg og rådgivning, der er gratis for medlemmer.
■■ LandmandsPension kan oprettes med forskellige tillægsforsikringer som livsforsikring, kritisk sygdom og tab af erhvervsevne
med præmiefritagelse samt børnepension.
■■ LandmandsPension er udviklet i samarbejde med L&F.
■■

Berit Hegelund har sit eget
bogholderi-firma og sammen
med sin mand Torben har de
et deltidslandbrug med kødkvæg. Foto: Torben Worsøe.

trationsbesvær også har betydet et langt sygeforløb med
efterfølgende medicinsk behandling og nedsat arbejdstid.

Nedtur undgået
Sygdomsforløbet har i sig selv
været en belastning for Berit
og hendes familie. I dag er helbredet så småt ved at vende tilbage, og Berit håber på snart at
kunne arbejde på halv tid.

»Jeg er så glad for, at vi i tide
havde sørget for en ordentlig
pensionsordning med de vigtige forsikringer. Tænk, hvis
vi havde haft økonomiske bekymringer oveni. I år har jeg
tjent 280.000 kr. mindre på
grund af sygdommen, men forsikringen giver os 17.600 om
måneden før skat. Havde det
ikke været for den, så skulle vi
have brugt vores opsparing og

Uden forsikring ville
vores opsparing være
væk, og jeg skulle låne
penge af min svigerfar.
Berit Hegelund

lånt penge af min svigerfar,«
fortæller hun og tilføjer:
»Jeg er faktisk dobbeltforsikret, fordi jeg havde en anden
forsikring i et andet selskab.
Men den blev tegnet, da jeg
startede som selvstændig, og
der er min indtægt sat alt for
lavt. Så dækningen er en anden
ting, som man skal sørge for at
tjekke i tide, om man har den
rigtige dækning. Det er jo sådan set heldigt nok, at jeg har
to forsikringer, men min gamle
forsikring giver altså kun en
tredjedel af den nye, fordi jeg
ikke har reguleret min indtægtsdækning.«
Den pensionsaftale, som Berit og Torben indgik, var LandmandsPension hos Tryg, der
er et L&F-tilbud til medlemmerne. Derfor valgte ægteparret også melde sig ind i den lokale landboforening, selv om
de i forvejen fik lavet regnskaber hos LMO
Da Berit blev syg, fik hun
uden problemer tilkendt udbetaling fra sin tab af erhvervsevnedækning på sin LandmandsPension.

