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Hvis du i en sag me
ellem dig og
g pensionska
assen mener, at bestyre
elsen har truuffet en forke
ert afgørelse
e
vedrøren
nde dine retttigheder over for pension
nskassen, ka
an du indbrin
nge sagen foor enten Ank
kenævnet forr
Forsikrin
ng, domstolene eller en voldgift,
v
jf. ve dtægtens § 22.
2

---------------------------------------------------------

Ankenæ
ævnet for Fo
orsikring
Ønsker du at indbrin
nge din sag for Ankenæ
ævnet
for Forsiikring, skal det
d gøres inden tre mån
neder
oster
efter, be
estyrelsens afgørelse
a
er truffet.
t
Det ko
200 kr., ssom du skal indbetale på
å giro.
For at få din sag behandlet
b
sk
kal du udfyld
de et
klageske
ema og send
de det til:
Ankenæ
ævnet for Forssikring
Anker Heegaards Ga
ade 2
1572 Kø
øbenhavn V
Telefon 33 15 89 00
Du kan rekvirere klageskemaett i DIP ellerr hos
Ankenæ
ævnet for Forssikring.
Ankenæ
ævnets kende
else er bind
dende for p
pensionskassen, med mindre pensio
onskassen, i nden
fire ugerr efter kende
elsen er afgivet, beslutte
er, at
pensionsskassen ikke
e vil følge ken
ndelsen.

ndbringe sa
agen for dom
mstolene
In
Hvis
H
du ønsk
ker at indbrinnge sagen fo
or domstole-ne,
n bør du sttarte med att henvende dig
d til en ad-vokat,
v
der bla
andt andet kkan oplyse dig
d om, hvad
d
det
d betyder fo
or dine øvrigge klagemuligheder, om-kostninger
k
mv.
In
ndbringe sa
agen for en vvoldgift
Hvis
H
du ønsk
ker at indbrinnge sagen for en voldgift,,
skal
s
du være
e opmærksoom på, at de
et skal gøress
senest
s
tre må
åneder efterr, bestyrelsen
ns afgørelse
e
er
e truffet.
Voldgiftsrette
V
en skal beståå af to voldgiftsmænd og
g
en
e opmand. Bestyrelsen udpeger de
en ene vold-giftsmand,
g
og
g du udpege r den anden. De to vold-giftsmænd
g
sk
kal sammen udpege opm
manden.
Når
N voldgiftsretten har trruffet en afg
gørelse, kan
n
du
d ikke indb
bringe sageen for doms
stolene ellerr
Ankenævnet.
A
.

Ankenæ
ævnet kan ikkke behandle sager, de
er er
afgjort vved endelig dom, voldgift, retsforlig eller
sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med
en straffe
fesag.
Du kan indbringe Ankenævne
ets kendelse
e for
domstole
ene eller ind
den fire ugerr efter kende
elsen
for en vo
oldgift.
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