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efter pensionsloven eller førtidspensionsloven
Der skal ansøges før behandlingen påbegyndes

Ansøger
Navn

Personnummer

Samlivsforhold
Enlig

Gift

Samlevende

Ægtefælles/samlevers navn

Gift, men ikke
samlevende
Personnummer

Jeg søger om tilskud til nødvendig udgift til
Tandprotese – Tilbud (VT 701, VT 704 eller tilsvarende) fra tandtekniker/tandlæge afgives via digital løsning på virk.dk
Briller – Specificeret overslag (SP 246 eller tilsvarende) fra optiker/øjenlæge skal medunderskrives og afgives via digital
løsning på virk.dk
Fodbehandling – Ansøgning (SP 247 eller tilsvarende) skal medunderskrives af fodterapeut/fodplejer og afgives via
digital løsning på virk.dk

Aktuel formue
Kommunen henter oplysninger om din og eventuel ægtefælles/samlevers formue hos Udbetaling Danmark. Hvis du har
viden om, at din/jeres formue er ændret væsentligt i forhold til din/jeres seneste årsopgørelse eller seneste indberetning
til Udbetaling Danmark, skal du opdatere dine/jeres formueoplysninger hos Udbetaling Danmark. Opdateringen sker på
borger.dk.

Er du medlem af Sygeforsikringen »danmark«

Ansøger
Nej
Ja

Gruppe

Ægtefælle/samlever
Gruppe
Nej
Ja
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Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Telefonnummer: 72 27 30 02, https://dpo.bechbruun.com/holbaek/

Ansøgning om
udvidet helbredstillæg

5 708410 051166

Sendes til kommunen

Holbæk Kommune
Att. Borgerservice
0899 Kommuneservice

Ansøgers erklæring og underskrift

Oplysninger kommunen
kan indhente uden dit samtykke
Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt
oplysninger om dine ferieforhold fra
•
andre offentlige myndigheder,
•
eIndkomstregistret,
•
A-kasser og
•
Feriekonto.
Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre i din husstand.
Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din
sag eller til efterfølgende kontrol, jf. retssikkerhedslovens
§ 11a, stk. 2 til 5 eller Integrationslovens § 50, stk. 5 og 6.
Kommunen har adgang til Udbetaling Danmarks oplysninger om dine og din ægtefælle/samlevers indtægt, personlig tillægsprocent og formue som er nødvendige for beregningen af helbredstillæg og personligt tillæg, jf. lov om
Udbetaling Danmark, § 8, stk. 2.
Til kontrol af din indkomst- og formueforhold kan kommunen kræve nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter
og arbejdsgivere. Oplysningerne kan sammenstilles med
de øvrige oplysninger om dine økonomiske forhold, som
kommunen er i besiddelse af, jf. retssikkerhedslovens
§ 11a, stk. 3

lysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen kan videregive oplysning om tilskuddets
størrelse til behandleren.
Kommunen og Udbetaling Danmark har gensidig pligt
til, at videregive oplysninger som kan have betydning for
en ydelse, du modtager fra henholdsvis Udbetaling Danmark og kommunen, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6,
9 og 10.
For at kunne afgøre om det er relevant at videregive oplysninger, har kommunen og Udbetaling Danmark adgang
til at se hvilke ydelser, du har modtaget de sidste tre måneder, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8.
Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og
tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed
med andre myndigheders bevillinger og med oplysninger
fra forskellige offentlige registre hos fx SKAT og Folkeregisteret, jf. lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Der sammenkøres data om økonomiske forhold samt bopæls- og
familieforhold for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige
husstandsmedlemmer, både nuværende, tidligere og formodede. Formålet med samkøringen er at forhindre fejl i
offentligt bevilligede udbetalinger.
Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger om formodede fejl eller urigtige data til kommunen,
som derefter træffer afgørelse om din ydelse/tilskud skal
reguleres, eller om der skal rejses krav om tilbagebetaling.
Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig, når
kommunen har fået besked om resultatet.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten
udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke
længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har
om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Telefonnummer: 72 27 30 02, https://dpo.bechbruun.com/holbaek/

Du bedes besvare alle relevante spørgsmål, idet dette vil
lette kommunens behandling af din henvendelse, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1.
Dine oplysninger om Samlivsforhold og Aktuel formue
fremsendes til Udbetaling Danmark, da det er Udbetaling
Danmark, der skal opgøre din likvide formue.
Efter retssikkerhedslovens § 11, stk. 2, har du pligt til
straks at underrette kommunen om enhver ændring i din
personlige og økonomiske forhold, som kan medføre en
ændring af helbredstillægget. Du kan vælge at gøre dette
via Udbetaling Danmarks digitale løsning på Borger.dk.
Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre tilbagebetaling, jf. pensionslovens § 42 eller førtidspensionslovens § 42.
Hvis du giver forkerte, mangelfulde eller vildledende oplysninger – enten bevidst eller ved grov uagtsomhed – kan
du blive idømt bøde efter retssikkerhedslovens § 12b eller
tiltales efter straffelovens § 289a.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens
behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelses-rådgiverens rolle.

Kommunens registrering
og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder,
private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på opJeg giver hermed samtykke til at kommunen kan tage kontakt til den konkrete behandler (tandlæge/tandtekniker/
fodplejer/fodterapeut eller optiker) for eventuel afklaring.
Dato og underskrift

Telefonnummer

Vejledning om udvidet helbredstillæg
Helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling
Du kan få bevilget udvidet helbredstillæg til egne udgifter
til tandproteser, briller og fodbehandling, hvis kommunen
vurderer, at udgiften er nødvendig.
Du skal søge særskilt om udvidet helbredstillæg, inden
behandlingen påbegyndes. Se på kommunens hjemme-

side eller borger.dk, hvordan du søger digitalt, eller du kan
udfylde denne blanket og fremsende en del til kommunen
og den anden til Udbetaling Danmark. Husk at skrive under både på ansøgningen og på formueskemaet.
Hvilke udgifter dækkes?
Tandproteser
Der kan ydes helbredstillæg til dækning af udgiften til
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den billigste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese.
Der kan ydes helbredstillæg til dækning af de udgifter,
der indgår i behandlingsforløbet (fx beslibning af eksisterende tænder) og således ikke alene til selve protesen.
Ligeledes er udgiften til aftagelige tandproteser i form af
duplikering og rebasering omfattet.

Hvis du ønsker en fast protese, kan der således udbetales helbredstillæg, der svarer til dækningen af den type
aftagelige protese, som er vurderet nødvendig. Der vil efter en konkret individuel vurdering kunne udbetales personlige tillæg til dækning af merudgiften ved en fast protese, såfremt kommunen vurderer, at det er nødvendigt
med en sådan.
Briller
Der kan ydes helbredstillæg til dækning af udgiften til en
standardbrille (stel og glas). Der ydes tillæg til permanente briller, der afhjælper nær- eller langsynethed (herunder bygningsfejl), evt. med indbygget læsebrille, men
ikke til briller med glidende overgang (progressive glas)
eller kontaktlinser. Almindelige læsebriller er ikke omfattet, da de kan erhverves meget billigt uden en optikers
mellemkomst. Dog vil der kunne ydes tillæg til læsebriller
med en styrkeforskel mellem glassene på mindst 1 dioptri og/eller en bygningsfejl på mindst 1 dioptri eller mere
på mindst et øje, da disse briller kun kan købes ved optiker. Udgifter til eventuel overflade- eller refleksbehandling
m.v. indgår ikke i den tilskudsberettigede udgift.
Hvis du ønsker kontaktlinser i stedet for briller, skal tilskuddet beregnes i forhold til en standardbrille af tilsvarende styrke. Hvis du ønsker briller med glidende overgang, skal tilskuddet beregnes i forhold til en
standardbrille med indbygget læsebrille.
Fodbehandling
Der kan ydes helbredstillæg til vedvarende fodbehandling til pensionister, som ikke har en funktionsnedsættelse, men som alligevel har behov for fodbehandling, og til
pensionister med funktionsnedsættelse som har brug for
fodbehandling, der ligger ud over den behandling, der
kan varetages af hjemmeplejen.
Det er et krav, at det drejer sig om fodbehandling, der ikke
kan ydes tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15, og at
fodbe-handlingen ikke kan dækkes efter servicelovens
§ 83 om personlig pleje, enten på grund af behovets særlige karakter eller fordi pensionisten ikke har nedsat funktionsevne. Der kan ikke ydes tilskud til fodbehandling,
som du selv kan varetage.
Helbredstillæg er afhængig af din indkomst og din
formue
Din indkomst er opgjort af Udbetaling Danmark og er omregnet til din personlige tillægsprocent. Din personlige tillægsprocent skal være større end 0, for at du kan få helbredstillæg.

Ændringer i din økonomi
Vær også opmærksom på, at du skal fortælle Udbetaling
Danmark, hvis dine indtægter, formue og personlige forhold har ændret sig, siden du ansøgte om pension eller
øvrige pensionsydelser eller siden sidste opgørelse fra
Udbetaling Danmark ved årsskiftet. Du skal ændre den
indkomst, som du betaler skat af, via forskudsregistrering
på SKAT.dk. Øvrige æn-dringer meddeles digitalt til Udbetaling Danmark på Borger.dk. Hvis du ikke kan betjene
dig selv digitalt, skal du henvende dig til din kommunes
borgerservice. Ændringer i indkomst, formue og personlige forhold kan medføre, at din folkepension og øvrige
pensionsydelser skal ændres.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Telefonnummer: 72 27 30 02, https://dpo.bechbruun.com/holbaek/

Udgifter til faste tandproteser (herunder faste proteser,
der er led i behandlingen med en aftagelig protese) er
således ikke selvstændigt omfattet af de udvidede regler
for helbredstillæg, men der ydes helbredstillæg beregnet
i forhold til prisen på den aftagelige tandprotese, der alternativt ville være nødvendig. Det drejer sig bl.a. om fastcementerede tandkroner, fastcementerede broer og implantater.

Din og din ægtefælles/samlevers likvide formue skal
være under 91.900 kr. (2021-sats), for at du kan få helbredstillæg. Likvid formue er værdien af forskellige værdipapirer (aktier og obligationer og tilsvarende), indestående i banken og dine kontanter.

Helbredstillæggets størrelse
Udvidet helbredstillæg er 85% af din egen andel af den
nødvendige udgift.
Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af de
nævnte ydelser. Hvis der er indgået prisaftale udgør helbredstillægget 85% af den aftalte pris.
Hvis du vælger en anden (dyrere) løsning, end den kommunen vurderer er nødvendig, eller vælger en anden (dyrere) leverandør, så skal du selv betale merudgiften. Hvis
du vælger en billigere løsning udgør helbredstillægget
85% af den faktiske pris.
Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.
Personligt tillæg
Kommunen kan yde personligt tillæg til andre nødvendige
og rimelige udgifter, som du ikke selv kan betale.
Hvis du ikke selv kan betale din egen andel af de udgifter,
der er omfattet af helbredstillægget, kan du også søge
disse udgifter dækket.
For at få personligt tillæg, skal du være særligt vanskeligt
stillet økonomisk.
Yderligere information og vejledning
Du kan få yderlige information og vejledning om udvidet
helbredstillæg i din kommunes borgerservice. Optikeren,
tandlægen og fodbehandleren ved ofte, om der overhovedet gives udvidet helbredstillæg til den behandling,
som du har brug for.
Det er muligt at søge yderligere information om pension
og øvrige pensionsydelser på www.borger.dk.
Hvis du har brug for personlig vejledning eller hjælp til digital selvbetjening skal du henvende dig til Udbetaling
Danmark, hvis det drejer sig om folkepension, selve udbetalingen af din førtidspension, personlig tillægsprocent,
formueopgørelse, varmetillæg og ældrecheck (se hvordan
på Borger.dk).
Hvis du har brug for personlig hjælp og rådgivning eller
yderligere vejledning til førtidspension, helbredstillæg og
personligt tillæg, skal du henvende dig i kommunens borgerservice.
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Ikke lægehenvist
Se vejledning på side 2

Ansøgers navn
Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Er du tilmeldt den fællesoffentlige postløsning vil skriftlig henvendelse fra kommunen ske via denne. Tilmelding til
postløsningen kan ske på borger.dk.

Begrundelse for behandling
Kan du selv varetage fodplejen

Ja

Nej

Hvis nej: Funktionsnedsættelse, hvilken (for eksempel at du ikke kan nå dine fødder, har gigt, dårligt kredsløb, svagt syn mv.)

Andet: Behandlingsbehov – vedvarende, ikke lægehenvist behandling

Har du kun behov for fodbad og almindelig klipning af negle

Ja

Nej

Er det blevet vurderet, om fodplejen kan varetages af hjemmeplejen som personlig pleje
(funktionsnedsættelse), jf. servicelovens § 83

Ja

Nej

Har du behov for egentlig fodbehandling for eksempel på grund af forhornede negle,
hårdhudsdannelser, særlige trykbelastninger, ligtorne mv.

Nej

Ja

Har du sukkersyge, nedgroede negle med bøjle, svær leddegigt,
arvæv efter strålebehandling eller svær psoriasisgigt

Ja

Nej

Gr. 3

Gr. 4

Hvis ja, hvornår

Ved sukkersyge bedes risikogruppe oplyst

Gr. 1

Gr. 2

Hvis ja, Gruppe

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark”

Nej

Ja

Behandlingsbehov skønnes at være
Antal

Antal behandlinger pr. år
Kan behandlingen foregå på klinik

Nej

Ja

Hvis nej, angiv begrundelse

Husk underskrift på side 2
Udarbejdet af KL
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Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Telefonnummer: 72 27 30 02, https://dpo.bechbruun.com/holbaek/

Ansøgning om helbredstillæg
til almindelig fodbehandling

5 70 8 4 10 0 50770

Sendes til kommunen

Holbæk Kommune
Att. Borgerservice
0899 Kommuneservice

Ansøgers underskrift
Kommunen kan hente yderligere oplysninger om mine helbredsforhold fra min fodterapeut/fodplejer/læge, hvis det
har betydning for behandlingen af min ansøgning.
Kommunen må ikke indhente yderligere oplysninger. Jeg er indforstået med, at min ansøgning behandles på basis
af de her foreliggende oplysninger medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. retssikkerhedslovens
§ 11a, stk. 2. (se ”Om samtykke”).
Jeg kender mine rettigheder og pligter som angivet i afsnittet om behandling af personoplysninger herunder og i
vejledningen side 3.
Dato og underskrift

Jeg bekræfter, at ansøger har behov for nødvendig og vedvarende fodpleje/fodbehandling, som han/hun ikke selv kan
udføre, og som ikke er tilskudsberettiget efter sundhedsloven.
Dato og underskrift, navn og adresse

Telefonnummer

Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens

behandling af personoplysninger

Om samtykke
Reglerne om samtykke fremgår af databeskyttelsesforordningen.
Ved samtykke forstås ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede,
hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den
pågældende, gøres til genstand for behandling.” Jf. persondataforordningen artikel 4 nr. 11.
Du kan altid tilbagekalde et samtykke til indhentning
eller videregivelse af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.Når et samtykke tilbagekaldes
behandles sagen efterfølgende efter reglerne uden samtykke. Det kan have betydning for din ret til ydelsen.
Oplysninger kommunen
kan indhente uden dit samtykke
Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt
oplysninger om dine ferieforhold fra
•
andre offentlige myndigheder,
•
eIndkomstregistret,
•
A-kasser og
•
Feriekonto.
Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om
andre i din husstand.
Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag
eller til efterfølgende kontrol (jf. retssikkerhedslovens
§ 11a, stk. 2 til 5 eller Integrationslovens § 50, stk. 5 og 6).
Kommunen har adgang til Udbetaling Danmarks oplysninger om dine og din ægtefælle/samlevers indtægt, personlig tillægsprocent og formue som er nødvendige for
beregningen af helbredstillæg og personligt tillæg, jf. lov
om Udbetaling Danmark, § 8, stk. 2.
Til kontrol af din indkomst- og formueforhold kan kommunen kræve nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter og
arbejdsgivere. Oplysningerne kan sammenstilles med de
øvrige oplysninger om dine økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af, jf. retssikkerhedslovens
§ 11a, stk. 3.
Kommunens registrering
og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, pri-

vate virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på
oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen og Udbetaling Danmark har gensidig pligt
til, at videregive oplysninger som kan have betydning for
en ydelse, du modtager fra henholdsvis Udbetaling Danmark og kommunen, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6,
9 og 10.
For at kunne afgøre om det er relevant at videregive oplysninger, har kommunen og Udbetaling Danmark adgang til
at se hvilke ydelser, du har modtaget de sidste tre måneder, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8.
Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og
tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed
med andre myndigheders bevillinger og med oplysninger
fra forskellige offentlige registre hos fx SKAT og Folkeregisteret, jf. lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Der
sammenkøres data om økonomiske forhold samt bopælsog familieforhold for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige
husstandsmedlemmer, både nuværende, tidligere og formodede. Formålet med samkøringen er at forhindre fejl i
offentligt bevilligede udbetalinger.
Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger
om formodede fejl eller urigtige data til kommunen, som
derefter træffer afgørelse om din ydelse/tilskud skal reguleres, eller om der skal rejses krav om tilbagebetaling.
Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig, når
kommunen har fået besked om resultatet.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen
ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har
om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens
behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Telefonnummer: 72 27 30 02, https://dpo.bechbruun.com/holbaek/

Fodterapeuts/fodplejers erklæring

Vejledning om
helbredstillæg til almindelig fodbehandling
efter lov om social pension og førtidspension
Betingelser
Kommunen yder helbredstillæg til pensionister til dækning
af udgiften til nødvendig og vedvarende fodbehandling.

Du kan kun få helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Du kan derfor
ikke få tilskud, hvis du selv kan behandle dine fødder, eller
hvis hjemmeplejen kan udføre den nødvendige fodpleje.
Er du lægehenvist sukkersygepatient, og har du behov for
fodbehandlinger, du ikke selv kan udføre – og som regionen ikke giver tilskud til – kan du søge helbredstillæg til
almindelig fodbehandling.
Beregning
Tillægget beregnes som 85 procent af din egen andel af
udgiften. Hvis din personlige tillægsprocent er mindre end
100, nedsættes tillægget.

Inden du afleverer skemaet, skal du huske at få din fodterapeut/fodplejer til at underskrive erklæringen.
Hvis du vil vide mere
Du kan få nærmere oplysninger om reglerne og om udfyldelse af skemaet i kommunen.
Oplysningspligt
Du har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i dine
personlige og økonomiske forhold, der kan have betydning
for størrelsen af helbredstillægget. Ved forkerte eller manglende oplysninger kan tillægget kræves tilbagebetalt.
Behandling af personoplysninger
De oplysninger, kommunen indhenter, vil blive brugt i
sagens behandling. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og til at kræve forkerte
oplysninger rettet.

Helbredstillæg kan ikke udbetales, hvis din og din ægtefælles/samlevers samlede likvide formue er større end
kr. 91.900 (2021). Tillægget er skattefrit.

Forbeholdt kommunen
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Tilskuddet ydes til almindelig fodpleje (fodbad og klipning
af tånegle og lignende) og egentlig fodbehandling, som du
ikke selv kan udføre, og som ikke er omfattet af sundhedslovens kapitel 15 eller anden lovgivning.

Ansøgning
Hvis du vil søge om helbredstillæg til almindelig fodbehandling, skal du udfylde skemaet og sende det til din kommune.

Send til

Pension

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Formueskema Oplysninger om formue

Dine oplysninger

CPR nummer

Navn
Telefonnummer

Samlivsforhold
Jeg er:

Enlig
Gift eller i registreret partnerskab

Gift, men ikke samlevende
CPR nummer

Ægtefælles/samlevers navn
Min ægtefælle/samlever søger også om helbredstillæg:

Ja

Nej

Din aktuelle formue
Indestående i pengeinstitutter mv.
Fradrag i indeståender, fx beløb til leveomkostninger, indefrosne feriepenge pga. corona-situationen mv.
Kursværdien af obligationer
Pantebreve i depot (angiv kursværdi)
Kursværdien af deponerede børsnoterede aktier og investeringsbeviser
Kontantbeholdning
Andre værdipapirer – fx visse værdipapirer i udlandet (angiv kursværdi)
Fradrag i formuen, fx visse erstatninger og godtgørelser.
Anfør den lov, erstatningen/godtgørelsen er udbetalt efter, og oplys det beløb du har tilbage pr.
dags dato
Lov: _______________________________________________________________________________
Uudnyttet rådighedsbeløb, herunder nedsparingslån i fast ejendom. Oplys det beløb, du har rådighed
over pr. dags dato

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

kr.

*Se mere i den vedlagte vejledning på side 5.

Husk at underskrive ansøgningen på side 4
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Adresse

Din ægtefælles/samlevers aktuelle formue
Indestående i pengeinstitutter mv.
Fradrag i indeståender, fx beløb til leveomkostninger, indefrosne feriepenge pga. corona-situationen mv.
Kursværdien af obligationer
Pantebreve i depot (angiv kursværdi)

Kontantbeholdning
Andre værdipapirer – fx visse værdipapirer i udlandet (angiv kursværdi)
Fradrag i formuen, fx visse erstatninger og godtgørelser.
Anfør den lov, erstatningen/godtgørelsen er udbetalt efter, og oplys det beløb du har tilbage pr.
dags dato
Lov: _______________________________________________________________________________
Uudnyttet rådighedsbeløb, herunder nedsparingslån i fast ejendom. Oplys det beløb, du har rådighed
over pr. dags dato

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

kr.

*Se mere i den vedlagte vejledning på side 5.

Husk at underskrive ansøgningen på side 4
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Kursværdien af deponerede børsnoterede aktier og investeringsbeviser

kr.

Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger
Når du søger eller får helbredstillæg, giver du samtykke til, at Udbetaling Danmark behandler en række oplysninger om dig. Disse oplysninger
kaldes personoplysninger.
Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.
Hvilke oplysninger behandler Udbetaling Danmark?
Vi indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling. Formålet er at sikre, at du får den ydelse, du har ret til.

Udbetaling Danmark behandler også dit personnummer til brug for pensionsinstitutternes rådgivning om pensionsforhold.
Hvordan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger?
Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din
sag, eller når vi i øvrigt har pligt til det. Vi behandler dine oplysninger på baggrund af Udbetaling Danmark-loven og andre love (se lovgrundlag
længere nede).
Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få
oplysningerne, eller som vi samarbejder med. Vi kan få, dele og samkøre en række oplysninger uden at spørge dig:
•

Vi kan dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave anden opfølgning eller kontrollere udbetaling af ydelser, du
eventuelt ikke har ret til.

•

Vi kan få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og vi kan få kommunen til at kontrollere dine lønudbetalinger.

•

Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle
sagen.

•

Hvis vi eller kommunen har oprettet en sag for at kontrollere, om du har ret til andre ydelser, kan vi dele de nødvendige oplysninger om
sagen, fx hvad der bliver undersøgt, og hvilke skridt der er taget i sagen. Det gælder også, hvis sagen er lukket inden for de seneste 6
måneder.

•

For at kontrollere, at du har ret til helbredstillæg, kan vi samkøre vores egne oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser, og vi kan i visse tilfælde samkøre med oplysninger fra
PostNord eller andre postvirksomheder (profilere).

•

Vi kan oplyse pensionsinstitutter om, at du modtager en indkomstafhængig ydelse, men ikke hvilken ydelse. Vi sletter hurtigst muligt
oplysningen.

Hvis Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig til en myndighed i et tredjeland, sker det ud fra gældende lovgivning og for at sikre, at
dine udbetalinger er eller har været korrekte.
Udbetaling Danmark gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem, 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv.
Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at Udbetaling Danmark indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør,
om du er berettiget til ydelsen.
Hvilke rettigheder har du?
Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte os. Trækker du samtykket tilbage, kan det betyde, at du får afslag, får mindre udbetalt eller ikke længere kan få ydelsen.
Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark behandler personoplysninger om dig.
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Udbetaling Danmark behandler de personoplysninger, der indgår i din ansøgning og i din sag. Det kan fx være dit personnummer, oplysninger
om din bolig, din formue, dine indtægter og dine samlivsforhold, som vi får fra Folkeregistreret, Skatteforvaltningen eller din bank.

Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark behandler om dig. Du kan også anmode om:
•
•
•

at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet
at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
at Udbetaling Danmark sætter behandlingen af
oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har fået om dig.
Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til din pension eller til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Udbetaling Danmark,
Pension. Det kan du gøre på www.borger.dk/pension-kontakt eller tlf. 70 12 80 61. Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv
venligst ”Personoplysninger” i overskriften.
Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har
overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på www.borger.dk/DPO-kontakt eller tlf. 70 11 12 13.
Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.
Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen
af din sag om helbredstillæg. Hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark.
Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
Retssikkerhedslovens § 10, 11, stk. 1, 11a, stk. 1-2 og 4-5, § 11b, § 11 c, stk. 1, nr. 4 og § 12
Udbetaling Danmark-loven
Lov om Social Pension
Gammelførtidspensionsloven
Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.
Databeskyttelsesforordningen kan du finde på www.eur-lex.europa.eu - søg på 3216R0679.

Erklæring og underskrift(er)
(Husk underskrift fra ægtefælle/samlever, hvis pågældende også har søgt helbredstillæg)

Ansøgers erklæring, samtykke og underskrift
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte, og at jeg er

• Udbetaling Danmark kan bruge de kontrolmuligheder, der er beskrevet

bekendt med følgende:

ovenfor.
• Jeg er orienteret om mine rettigheder og pligter efter persondataloven,

• Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning og pligt til straks at

retssikkerhedsloven og Udbetaling Danmark-loven.

give Udbetaling Danmark besked om ændringer i de oplyste forhold,

• Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan

herunder formuens

indhente oplysninger, fx fra arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser,

størrelse, når ændringen kan forventes at have betydning for ydelsen.

kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at

• Alle forkerte eller manglende oplysninger kan betyde, at jeg skal

behandle min sag.

betale penge tilbage.

• Jeg giver også samtykke til, at Udbetaling Danmark

• Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildle-

undersøger, om der i kommunen er oprettet en kontrolsag vedr. andre

dende oplysninger, kan jeg idømmes bøde eller fængselsstraf.

kontante ydelser eller økonomiske tilskud, som jeg modtager, og hvad
kontrolsagen drejer sig om.

Dato

Din underskrift

Dato

Ægtefælle/samlevers underskrift
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Hvis du har forældremyndigheden eller forældreansvaret for et barn under 15 år, hvis oplysninger indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Vejledning
Ansøgninger om helbredstillæg behandles af kommunen. For at kommunen kan træffe afgørelse om, hvorvidt du kan få helbredstillægget,
skal Udbetaling Danmark beregne din såkaldte ’personlige tillægsprocent’, ligesom din formue skal gøres op. Derfor skal du udfylde oplysninger om din og din evt. ægtefælle/samlevers formue.
Kommunen afgør, om du kan få helbredstillæg
Når Udbetaling Danmark har behandlet dine oplysninger, får du en afgørelse, hvor du kan se, hvad din personlige tillægsprocent er, og hvor
stor din formue er. Udbetaling Danmark giver samtidig kommunen besked.
Efterfølgende får du en afgørelse fra kommunen, hvor du kan se, om du kan få helbredstillæg.

Du kan læse mere om helbredstillæg, og hvordan man beregner den personlige tillægsprocent, på www.borger.dk.
Fradrag i indeståender, fx beløb til leveomkostninger, indefrosne feriepenge pga. corona-situationen mv.
Her skal du angive:
•
det beløb, der er beregnet til at dække dine leveomkostninger i resten af indeværende måned
•
eventuelle ubrugte beløb fra engangstilskud på 1.000 kr. og/eller de indefrosne feriepenge udbetalt pga. corona-situationen.
Beløbet til dine leveomkostninger er de indkomster, du har fået udbetalt i forrige måned til dækning af leveomkostninger i resten af den måned, vi er i nu. Det kunne fx være løn, pensioner eller lignende.
Du skal oplyse det samlede beløb. Så tager Udbetaling Danmark højde for det, når formuen opgøres.
Uudnyttet rådighedsbeløb, herunder nedsparingslån i fast ejendom
Har du optaget et nedsparingslån eller fået en nedsparingskassekredit, og du fortsat har et uudnyttet rådighedsbeløb, skal du angive det her.
Du skal trække det beløb, du har brugt fra hovedstolen af lånet/kassekreditten og angive restbeløbet, som du har rådighed over pr. dags
dato.
Hvis du har kassekredit med pant i friværdien i din faste ejendom, skal den også regnes med i dette felt.
Fradrag i formuen, fx visse erstatninger og godtgørelser
Her skal du angive, hvor meget du pr. dags dato har tilbage af:
•
•
•
•

Erstatning for tab af erhvervsevne på grund af personskade.
Godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade.
Godtgørelser og afkast af godtgørelser til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede. Dette gælder også
erstatninger og afkast af erstatninger, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.
Erstatning fra forsikring mod kritisk sygdom. Fradraget er max. 150.000 kr. og gives op til fem år efter, beløbet er udbetalt.

Din erstatning skal være udbetalt efter en eller flere af følgende love:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
lov om erstatningsansvar
lov om sikring mod følger af arbejdsskade
lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion
lov om erstatning for vaccinationsskader
lov om patientforsikring
lov om lægemiddelskader
cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering
lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller
bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Har du modtaget udenlandske erstatninger og/eller godtgørelser, der svarer til de ovenfor nævnte, skal du også angive dem her.
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Sådan beregnes den personlige tillægsprocent
Din personlige tillægsprocent bliver beregnet ud fra, hvad du og din eventuelle ægtefælle/samlever har af indkomst ud over pensionen.

