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I forsikringsbetingelserne findes de fuldstændige oplysninger om produktet, hvornår forsikringen dækker samt vilkår for, hvornår
vi udbetaler forsikringen.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Invalidesummen udbetales som et engangsbeløb, hvis du bliver syg eller ramt af en ulykke og dermed er varigt ude af
stand til at arbejde.

Hvad dækker den?



Invalidesummen bliver udbetalt med et
engangsbeløb, hvis din erhvervsevne har
været nedsat uafbrudt i 1 år med halvdelen
eller mere og varigt er nedsat, inden
forsikringen udløber



Du har endvidere mulighed for at få
fritagelse for indbetaling til
pensionsordningen (præmiefritagelse). Det
vil sige, at din pensionsordning fortsætter,
som om du stadig indbetaler til den, hvis
din erhvervsevne bliver nedsat i
tilstrækkeligt omfang.
Forsikringen dækker, når den har været i
kraft i hele karensperioden, og når tabet af
erhvervsevnen er så stort i hele
karensperioden, at det efter
karensperiodens udløb giver ret til en
udbetaling



Hvad dækker den ikke?



Invalidesummen bliver kun udbetalt, hvis du
er i live efter karensperiodens udløb.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!

!

Du kan tidligst få pengene udbetalt efter en
karensperiode på 1 år fra
skadestidspunktet.
Forsikringen kan kun oprettes i tilknytning
til en dødsfaldsdækning af mindst samme
beløbsstørrelse og samme
udløbstidspunkt.
Der er fastsat en grænse for den
maksimale forsikringssum, som reguleres
hvert år.

Hvor er jeg dækket?




Forsikringen dækker, hvis forsikringsbegivenheden indtræder i Danmark (Grønland og Færøerne), Norge,
Sverige, Finland og Island. Desuden dækker forsikringen under rejser og ophold i resten af verden i op til 12
måneder.
Ved rejser og ophold ud over 12 måneder skal der forinden laves en særskilt aftale, for at forsikringen dækker

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

-

-

Du skal aflevere helbredsoplysninger, der efter vores vurdering er tilfredsstillende, for at du kan få forsikringen på
almindelige vilkår. Alternativt kan der være mulighed for at få forsikringen med forbehold, det vil sige, hvor der er
taget højde for din helbredsmæssige situation.
Hvis du ønsker at bruge din forsikring, skal du anmelde det til os, og oplyse om du har en lignende forsikring i et
andet selskab.
Hvis du skifter erhverv, eller bliver arbejdsledig i mere end 12 måneder, skal du give os besked, da prisen for din
forsikring er afhængig af dit erhverv.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Når forsikringen træder i kraft, modtager du et indbetalingskort, som du skal betale. Betalingen kan derefter tilmeldes
Betalingsservice. Hvis du har forsikringen gennem din arbejdsgiver, trækkes betalingen automatisk i din løn.
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Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen kan oprettes frem til, du fylder 55 år og ophører senest, når du fylder 62 år. Dog kan den oprettes og ophøre
senere, hvis du har den gennem din arbejdsgiver.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du skal opsige forsikringen skriftligt over for os med en måneds varsel til præmiens næste forfaldsdag.
Hvis forsikringen ikke opsiges, så fornyr vi den for et år ad gangen. Hvis du har forsikringen gennem din arbejdsgiver
gælder der andre regler.
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