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Samtykkeerklæring – Videncenter for Helbred & Forsikring

Forsikrede
Dit fulde navn

Cpr.nr.  Telefon

Stilling

Evt. mailadresse

Adresse

Beskriv dit arbejde

Postnr. og by 
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Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du:
•  Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt uden at udelade noget  

– fx forhold som ryglidelser, psykiske tilstande og brug af piller  
og alkohol – også selvom du tror, at det ikke har betydning for  
forsikringen.

•  Oplyser om nuværende og tidligere sygdomme.
•  Oplyser om varigt eller midlertidigt forbrug af medicin.
•  Oplyser om alle konsultationer, undersøgelser og behandlinger  

hos læger, kiropraktorer, fysioterapeuter eller lignende.
•  Oplyser om alle konsultationer, undersøgelser og behandlinger  

på sygehuse, ambulatorier, laboratorier eller lignende

Du er selv ansvarlig for, at erklæringen er udfyldt korrekt. Vær 
opmærksom på, at manglende eller ikke helt korrekte oplysninger i 
værste fald kan medføre, at du står uden dækning, hvis skaden sker.

Du skal ikke oplyse om resultater af gentests, dvs. undersøgelser,  
der belyser dine arveanlæg og fremtidig risiko for sygdomme.

Jeg har besvaret alle spørgsmål efter bedste overbevisning og har ikke fortiet eller undladt noget. Jeg er klar over, at 
urigtige eller mangelfulde oplysninger kan medføre, at forsikringen ikke dækker, hvis jeg får behov for at rejse krav om 
udbetaling fra Velliv. 

Når Velliv behandler din forsikringsansøgning eller ønske om ændring af forsikring, har Velliv 
ofte brug for at indhente relevante oplysninger fra andre end dig selv, for at få så fuldstændige oplysninger som 
muligt omkring din helbredssituation. Det har vi brug for dit samtykke til. 

Samtykke til Velliv indhentning, behandling og registrering af dine oplysninger 
Jeg giver med min underskrift samtykke til, at Velliv må behandle og registrere alle de oplysninger, som Velliv
modtager fra mig eller indhenter via samtykke fra tredjeparter, herunder de læger, sygehuse, ambu-
latorier, klinikker, fysioterapeuter mv. som jeg har været i kontakt med, samt Videncenter for Helbred & Forsikring. Velliv 
må i den forbindelse videregive oplysninger til identifikation til dem, som Velliv indhenter de 
relevante oplysninger fra. Oplysningerne, der bliver behandlet fortroligt af udvalgte medarbejdere, som er underlagt tavs-
hedspligt, kan anvendes ved oprettelse, administration og udbetaling af enhver forsikring eller pension i Velliv.
 

Videncenter for Helbred & Forsikring 
Det kan forekomme, at Velliv videregiver dine helbredsoplysninger til Videncenter for Helbred & 
Forsikring for at få foretaget en vejledende forsikringsmedicinsk vurdering, inden Velliv fastsætter dine 
forsikringsvilkår. Det kan også forekomme, at selskabet indhenter oplysninger fra Videncentret om eventuelle tidligere 
forsikringsmedicinske vurderinger.
Videncenter for Helbred & Forsikring er en forening, der rådgiver forsikringsselskaber om helbred og forsikringsmedicin. 
Videncentrets formål er at sikre at flest mulig med helbredsmæssig påvirkning, kan tegne forsikring på rimelige vilkår. 
Læs mere på www.helbredogforsikring.dk

Samtykke til behandling af dine oplysninger hos Videncenter for Helbred & Forsikring 
Jeg giver med min underskrift samtykke til, at Velliv i forbindelse med min ansøgning om forsikring må 
indhente relevante oplysninger om mig fra - og videregive mine oplysninger til - Videncenter for Helbred & Forsikring (for 
eksempel CPR-nummer, helbredsoplysninger, sygemeldinger, oplysninger om behandlinger og kontakter til sundhedsvæ-
senet samt sociale ydelser), og at Videncentret må foretage en forsikringsmedicinsk vurdering. 
Jeg giver desuden mit samtykke til, at Videncenter for Helbred & Forsikring kan behandle og registrere mine oplysninger 
og den forsikringsmedicinske vurdering i Videncentrets helbredsregister, ved formodning om forøget helbredsmæssig 
risiko. Hovedformålet med oplys¬ningerne i helbredsregistret er, at de udgør det statistiske grundlag, der skal sikre rime-
lige forsikrings¬medicinske vurderinger. Desuden kan liv- og pensionsselskaber, der er medlemmer af Videncenter for 
Helbred & Forsikring, søge oplysninger om mulige forsikringstagere i helbredsregisteret i forbindelse med en senere for-
sikringsansøgning (se særskilt samtykke nedenfor). 

Erklæring og samtykke

Velliv  
Lautrupvang 10,   2750 Ballerup  Danmark
Tlf. 70 33 99 99
kontakt@velliv.dk  www.velliv.dk

Velliv,  Pension & livsforsikring A/S, CVR-nr 24260577

http://www.helbredogforsikring.dk
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Samtykke til videregivelse til liv- og pensionsselskaber 
Jeg samtykker desuden til, at Videncenter for Helbred & Forsikring kan videregive mine oplysninger og den forsikringsme-
dicinske vurdering til de livs- og pensionsselskaber, der er medlemmer af Videncentret (se www.helbredogforsikring.dk/da/
organisation/medlemmer), hvis jeg senere anmoder om forsikring i et medlemsselskab. Det pågældende medlemsselskab 
indhenter dog dit samtykke til videregivelsen på det tidspunkt. 

Optagelsen i helbredsregisteret sker kun, hvis vurderingen af dine helbredspersonoplysninger viser en forøget helbreds-
mæssig risiko (se www.helbredogforsikring.dk/da/register). Du vil få besked fra Velliv, hvis dine oplysninger 
bliver optaget i helbredsregisteret. Oplysningerne slettes fra helbredsregisteret, når du fylder 70 år eller hvis Videncenter 
for Helbred & Forsikring inden da vurderer, at der ikke længere foreligger en forøget helbredsmæssig risiko. 
Videncentret gemmer personoplysningerne og den forsikringsmedicinske vurdering i op til 10 år til dokumentationsformål 
og opfyldelse af forpligtelser efter persondataretlige regler mv. Oplysningerne vil dog fortsat blive anvendt til statistik. 

Hvis du trækker samtykket til optagelsen i helbredsregisteret og til eventuel videregivelse til medlemsselskaber ved en 
senere ansøgning tilbage, kan det betyde at dine helbredsoplysninger ikke kan genbruges, men må indhentes på ny.
Hvis du trækker samtykker tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandling eller videregivelse forud for tilbagekaldel-
sen. 

Få mere information om behandlingen mm. 
Hvis du gerne vil vide mere om behandlingen af dine oplysninger og dine rettigheder som registreret, kan du læse mere i 
det oplysningsbrev, som du får tilsendt, hvis dine oplysninger bliver videresendt. Du kan også finde mere information om 
Videncenter for Helbred & Forsikrings privatlivspolitik på; www.helbredogforsikring.dk/da under IT- og sikkerhedspolitik. 

Cpr.nr. Navn

Dato Underskrift

Samtykkeerklæring (FP 001) er aftalt mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension.

http://www.helbredogforsikring.dk/da/organisation/medlemmer
http://www.helbredogforsikring.dk/da/organisation/medlemmer
http://www.helbredogforsikring.dk/da/register
http://www.helbredogforsikring.dk/da
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