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Nie znamy dnia i godziny kiedy umrzemy. 

A juz po naszej smierci bedzie nie-

mozliwym zalatwic nasze ziemskie 

sprawy. Dlatego warto zalatwic je juz 

teraz. Kilka tygodni temu jeden z kole-

gow i czlonek Polskiego Klub Zwiaz-

kowego zmarl w Danii. Jego rodzina 

mieszka w Polsce. Zmarly nie pozostawil 

zadnych wiadomosci rodzinie o wy-

platach odszkodowan i ubezpieczen w 

Danii.  

Temat zwiazany, ze smiercia byl jednym 

z punktow spotkania klubu 28.6.2020. Po 

smierci najblizsza rodzina czy dziedzi-

czacy po nas moga otrzymac od-

szkodowania i wyplaty naszych oszczed-

nosci.  

Po smierci mozna spodziewac sie wyplat 

odszkodowan z nastepujacych zrodel: z 

prywatnego ubezpieczenia na wypadek 

smierci, ubezpieczenia grupowego 

poprzez przynaleznosc do zwiazkow 

zawodowych, przynaleznosc do kasy  

emerytalnej rynku pracy,przynaleznosc 

do ATP lub otrzymac pomoc od panstwa 

na pochowek.  

Prywatne ubezpieczenie: Kazdy z nas 

moze dokonac umowy o wyplacie od-

szkodowania z powodu smierci z prywat-

na ubezpieczalnia lub wieloma ubezpie-

czalniami w Polsce czy w Danii. To juz 

jest nasza indywidualna dcecyzja.  

Przynaleznosc do zwiazku zawodowego: 

Kazdy czlonek “prawdziwego zwiazku 

zawodowego” i oplacajacy na biezaco 

skladki zwiazkowe jest objety Grup-

pelivsforsikring / Grupowe ubezpieczenie 

na zycie. Takie posmiertne od-

szkodowanie zostanie wyplacone zanim 

osiagniemy wiek emerytalny (dunski 

wiek). Wyplata odszkodowania zostanie 

wyplacona najblizszej rodzinie wg. 

przyjetego prawa do dziedziczenia. Moz-

na ta zasade zmienic i wypelnic Begund-

stigelseserklæring/ Deklaracje benificjen-

ta. To znaczy, ze sami mozemy 

wyznaczyc osobe lub osoby, ktore moga 

otrzymac posmiertne odszkodowanie. W 

celu wypelnienia takiej deklaracji 

prosimy o skontaktowanie sie ze swoim 

oddzialem zwiazku, ktory pomoze wam 

wypelnic i przeslac deklaracje we wlasci-

we miejsce. Uwaga! W przypadku 

smierci, osoba dziedziczaca musi skon-

taktowac sie z oddzialem zwiazku 

zmarlego. Zwiazek pomoze w sprawach 

wyplaty odszkodowania.  

Przynaleznosc do kasy emerytalnej 

rynku pracy: Dla przykladu uzyjemy tutaj 

przynaleznosc do kasy Pension Danmark. 

W przypadku smierci wyplaty zebranych 

oszczednosci emerytalnych otrzyma, 

dziedziczacy lub wskazany beneficjent. 

Tutaj istnieje takze mozliwosc ominiecia 

Smierc i co dalej? 
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Twoje bezpieczenstwo w sloncu  

Ochrona przed sloncem zapobiega przed rakiem skory. Do 90% przypadkow rakow skory i czerniakow mozna zapobiec poprzez 

ochrone. 

Przestrzegaj ponizszych zalecen, kiedy pracujesz na zewnatrz w sloncu: 

Zakrywaj sie: Uzywaj spodni z dlugimi nogawkami i bluz z dlugim rekawem z cienkiego materialu 

Uzywaj nakrycia glowy 

Uzywaj kremu przeciwslonecznego z minimum faktorem 15 

Uzywaj pomadki do ust z  ochrona przeciwsloneczna 

Spedzaj przerwy w cieniu 

Pij duza ilosc wody 

Spalony sloncem? Skontaktuj sie ze swoim TR/ mezem – kobieta zaufania lub AMR/ reprezentantem bhp, jesli masz problemy z 

pracodawca. Lub skontaktuj sie z oddzialem zwiazku. 

Pamietaj: Pracodawca ma obowiazek, abys byl wyposazony w niezbedny sprzet i srodki ochrony osobistej – wlacznie z kremem 

przeciwslonecznym i pomadka! 

prawa do dzidziczenia i wskazanie osoby 

lub osob, ktore moga po nas dziedziczyc. 

W tym celu nalezy skontaktowac sie z 

Pension Danmark lub samodzielnie 

poprzez uzycie Nemid dokonac na 

stronie www. PensionDanmark.dk 

wskazania beneficjenta. Oprocz wyplaty 

zebranych oszczednosci, istnieje cos, co 

jest nazywane solidarnym ubezpiec-

zeniem. To dotyczy osob, ktore nie maja 

zebrane conajmniej 500.000 kr. W sys-

temie kasy sa automatycznie dokonane 

standartowe ustwienia, w tym na wypa-

dek smierci. I jesli ktos ma np. zebrane 

tylko 200.000 kr. Zostaje doplacone 

300.000 kr. do standartowego 500.000 

kr. W przypadku kiedy ktos ma ze-

branych wiecej oszczednosci dziedziczacy 

oczywiscie otrzymuja ta kwote.Wysokosc 

wyplacanego ubezpieczenia mozna in-

dywidualnie zmieniac poprzez uzycie 

Nemid. Podatku z wyplaconych oszcze-

dnosci nie placa malzonkowie lub osoby 

zyjace w zwiazku partnerskim.Pozostali 

spadkobiercy zaplaca tkzw. Boafgift wg. 

stosunkow jakie laczyly zmarlego z 

dziedziczacym.  

Bezplatny testament: Kazdy czlonek 

Pension Danmark (sprawdz twoja kase 

emerytalna) moze dokonac bezplatnego 

testamentu TestaViva.dk. A przed 

dokonaniem testament mozna otrzymac 

bezplatna do 2 godzin pomoc ze strony 

adwokatow TestaViva.dk.  

Przynaleznosc do ATP: Kazdy z nas moze 

sprawdzic na odcinku swojej pensji, ze 

nasz pracodawca oplaca ATP. Jest to 

dodatek do emerytury panstwowej / 

Folkepension. W przypadku kiedy pracu-

jemy conajmniej 117 godzin na miesiac 

wysokosc skladki wynosi 284 kr. Typowa 

jednorazowa kwota posmiertnego odsz-

kodowania to 50.000 kr. Kto otrzymuje 

odszkodowanie, wymogi? Malzonkowie 

lub osoby zwiazku partnerskiego 

zawartego minimum 2 lata przed 

smiercia, osoby zyjace luzno bez slubu/

zwiazku partnerskiego conajmniej 2 lata 

pod tym samym adresem i ze skladka do 

ATP zostala wplacana conajmniej  2 lata 

przed smiercia po roku 1.1.2002. Dzieci 

do 21 roku zycia moga takze otrzymac 

odszkodowanie po zmarlym. Przepisy 

zmieniaja sie caly czas plus kazda sy-

tuacja jest rozpatrywana indywidualnie 

dlatego prosimy o sprawdzenie aktual-

nych przepisow na stronie: www.atp.dk 

lub telefonicznie: 70 11 12 13.  

Pomoc od panstwa i kto placi za 

pochowek? Normalnie za pochowek 

placi najblizsza rodzina lub majatek po 

zmarlym. Tylko w wyjatkowych sy-

tuacjach mozna otrzymac pomoc do 

pochowku lub moze on zostac pokryty w 

calosci przez komune. Mowi sie wtedy o 

tkzw. uznaniu biedy.W celu otrzymania 

dodatku lub pokrycia kosztow nalezy 

skontaktowac sie z komuna lub poprzez 

www.borger.dk z Udbetaling Danmark. 

Takze zaklad pogrzebowy moze byc po-

mocny w tej sprawie. 

Pamietajmy o:  

Przed smiercia poinformowac tych, 

ktorzy maja po nas dziedziczyc o 

naszych ziemskich sprawach 

Pozostawic dane z kim i jak moga 

kontaktowac sie spadkobiercy 

po naszej smierci 

Dokonac zmian w Pension Danmark 

lub innej kasie oraz zmian w 

Gruppelivsforsikring: wskazac 

benificjenta lub  zmienic 

wyskosc ubezpieczen 

Dokonac bezplatnego testament na 

TestaViva.dk  

 

http://www.atp.dk
http://www.borger.dk

