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Hvad er Bistandsfonden? 
Bistandsfonden er et tilbud til FOA 1s medlemmer og giver tilskud til visse 
behandlinger og begravelser.  
Du kan se, hvilke behandlinger Bistandsfonden yder tilskud til på side 4.

Hvem er omfattet
Alle medlemmer af FOA 1, bortset fra pensionister, er automatisk medlem af 
Bistandsfonden. Herunder også efterlønsmedlemmer.

Pensionister
Når FOA 1s medlemmer går på pension - enten førtidspension eller 
folkepension - kan de fortsat være medlem af Bistandsfonden, hvis de 
fortsætter med at være medlem af FOA 1 OG melder sig ind i en af FOA 1s 
seniorklubber.

Kontingent
For pensionistmedlemmer er kontingentet på 60 kroner om året og 
opkræves sammen med FOA-kontingentet og seniorklub-kontingentet.

For alle øvrige FOA 1-medlemmer er kontingentet til Bistandsfonden 
indeholdt i deres kontingent til FOA 1.
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Behandlingshjælp 

Bistandsfonden udbetaler behandlingshjælp til:

•  Fysioterapi,
    Udført af autoriseret fysioterapeut.

•  Psykolog-behandling 
 
•  Kiropraktisk-behandling,  
   Udført af autoriseret kiroprakter

•  Fodterapi, 
   Udført af autoriseret fodterapeut
 
•  Zoneterapi 

•  Akupunktur 

Tilskuddet udgør halvdelen af medlemmets udgift til undersøgelse, røntgen 
og behandling.  
Der udbetales maksimalt 1500,- kroner inden for 12 måneder (ikke 
kalenderår).  
Der skal fremvises dokumentation for behandlingen (se mere under 
udbetaling side 6).
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Begravelseshjælp

Bistandsfonden udbetaler begravelseshjælp ved:

•  Et medlems død 

•  Ægtefælle/samlevers død

•  Egne børns død, når barnet ikke er fyldt 18 år

Tilskuddet udgør 3000,- kroner. 

Hvis dødsfaldet skyldes epidemi, krig, naturkatastrofer eller lignende, kan 
begravelseshjælpen nedsættes eller bortfalde, hvis Repræsentantskabet 
finder det nødvendigt. 

I sådanne tilfælde skal Repræsentantskabets beslutning godkendes på den 
nærmeste generalforsamling.

5



Udbetaling

•  Behandlingshjælp

For at få udbetalt behandlingshjælp skal du sende en ansøgning med en 
kopi af din faktura og dit cpr. nummer. 
Tilskuddet udbetales til din NEM-konto.

•  Begravelseshjælp

For at få udbetalt begravelseshjælp skal du sende en kopi af dødsattesten 
påført medlemmets cpr. nummer (det gælder også, hvis det ikke er 
medlemmet, der er død). 

Derudover skal du skrive registrerings- og kontonummer på den konto, hvor 
pengene skal sættes ind. 

Hvis pengene skal sættes ind på bedemandens konto, skal du også sende en 
fuldmagt.

Hvis vi modtager din ansøgning inden den 15. i måneden, udbetales dit 
tilskud omkring den 20., ellers modtager du pengene omkring den 20. i den 
følgende måned.
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Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Bistandsfonden, så kontakt FOA 1 
på telefon 46 97 11 00 eller mail foa1@foa.dk.
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Kontaktoplysninger 
FOA 1
Vilhelm Thomsens Allé 9
2500 Valby

Telefon faglig afdeling  46 97 11 00

Email                            foa1@foa.dk
Hjemmeside                 www.foa1.dk
Facebook   facebook.com/foa.foa1


