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Sundhedsforsikring
Fængselsforbundet
Police 652 336 739

Oplysninger om medlemmet

Navn

Barnets navn

Barnets navn

Barnets navn

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse Postnr.

Sundhedsforsikringen kan omfatte børn under 24 år og udløber ved det fyldte 24. år.

By

CPR-nr. 

CPR-nr. 

CPR-nr. 

CPR-nr. 

Postnr.

Postnr.

Postnr.

By

By

By

E-mail

Navn

Ægtefælle/samlever skal være under 65 år, når forsikringen oprettes. 
Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvor Ægtefælle/Samlever fylder 70 år, eller når 
medarbejderen, der er omfattet af sundhedsforsikringen via arbejdet, ikke har sundhedsforsikringen mere.

CPR-nr. 

Ægtefælle/samlever (Udfyldes hvis du vil have din ægtefælle/samlever forsikret)

Børn (Udfyldes hvis du vil have dine børn forsikret)

Udfyld og scan blanketten og send den til industri@tryg.dk

Samtykke

Ja, Tryg må behandle mit cpr-nummer for at kunne identificere mig entydigt i den løbende håndtering af mit kundeforhold.

Behandling af cpr-nummer

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at ringe eller skrive til Tryg. På tryg.dk/personoplysninger kan du læse om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger, herunder hvilke oplysninger vi registrerer, og hvem vi deler dem med.

Du kan frabede dig, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring. 

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Underskrift

CPR-nr.

CPR-nr.

CPR-nr.

CPR-nr.

Ægtefælle/Samlever

Barn

Barn

Barn

Underskrift(er)

Medforsikrede (ægtefælle, samlever, barn m.fl.): Navn, underskrift og cpr-nummer (hvis barnet er under 18 år, skal underskriver være forældre-
myndighedsindehaver).
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