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Kritisk sygdom forsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
  Selskab: Danica Pension, Danmark     FT-nr. : 62973   
  Produkt: Dækning ved visse kritiske sygdomme  
  
 

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

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen bliver udbetalt som en engangsbeløb, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom. Udbetalingen er skattefri. 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

 Kræft 
 Visse godartede svulster i hjerne og 

rygmarv 
 Blodprop i hjertet 
 Planlagt operation eller udvidelse af en 

forsnævret kranspulsåre i hjertet  
 Operation af hjerteklapsygdom 
 Blodprop i hjernen eller hjerneblødning 
 Sækformet udvidelse på hjernens pulsårer 
 Kronisk nyresvigt 
 Dissemineret sklerose 
 Motor neuron sygdomme (MND) 
 Større organtransplantation 
 Hiv-infektion som følge af blodtransfusion 

eller arbejdsbetinget smitte 
 Aids 
 Muskelsvind 
 Blindhed 
 Døvhed 
 Parkinsons sygdom 
 Creutzfeldt-Jakobs sygdom 
 Bakteriefremkaldt hjernehindebetændelse 
 Borreliainfektion i hjernehinder, 

nerverødder eller hjerne 
 Større forbrændinger, forfrysninger eller 

ætsninger 
 Aorta sygdom 

 Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) 

på grund af livstruende rytmeforstyrrelser 

 Kronisk hjertepumpesvigt med svære 

symptomer i hvile 

 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

 Forstadier til kræft 
 Hiv-relaterede svulster  
 Hudkræft 
 Dissemineret sklerose, hvis der alene er 

tilfælde med synsnerveudfald eller 

transversal myelitis 
 Ved større forbrændinger, forfrysninger 

eller ætsninger skal mindst af 20 pct. af 

legemsoverfladen være tredjegrads-

brandsår. 
 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Ved oprettelse af en forsikring, som du ikke 

har igennem din arbejdsgiver, skal 

diagnosen være stillet tidligst tre måneder 

efter oprettelsesdatoen, for at du kan få 

udbetaling 

! Det er et krav, at du indbetaler et vist 

minimumsbeløb til en pensionsopsparing 

for at kunne oprette forsikringen 

! Ved hver diagnose er der kriterier for 

sværhedsgraden af sygdommen, som skal 

være opfyldt, for at vi udbetaler dækningen 

! Har eller har du haft en kritisk sygdom, før 

du træder ind i forsikringen, så udbetaler vi 

ikke for den samme diagnose. Dog kan der 

ske udbetaling for kræft, hvis der er gået 

mindst 7 år siden behandlingen for den 

første sygdom blev afsluttet, og hvis der 

ikke er konstateret tilbagefald siden 

behandlingens afslutning 

! Vi udbetaler ikke for blodprop i hjertet eller 

for planlagt operation/udvidelse af 

kranspulsåre i hjertet, hvis du har haft en 
blodprop i hjertet eller fået en planlagt 

operation/udvidelse af kranspulsåre 

tidligere 

! Vi udbetaler ikke for operation af 

hjerteklapsygdom, blodprop i hjernen eller 

hjerneblødning, hvis du inden oprettelse af  
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forsikringen har været bekendt med 

sygdom i hjerteklap, er blevet  

opereret for hjerteklapsygdom eller har haft 

en blodprop i hjerne eller en 
hjerneblødning tidligere 

! Vi udbetaler ikke for indoperation af ICD-

enhed eller kronisk hjertepumpesvigt hvis 

du har fået udbetaling for blodprop i hjertet, 

planlagt operation/udvidelse af 

kranspulsåre, operation af 

hjerteklapsygdom, blodprop i 

hjernen/hjerneblødning eller 

hjertetransplantation. 

! Hvis vi har udbetalt dækningen for en 

kritisk sygdom, så indsætter vi et forbehold 

på forsikringen for den sygdom, der er 

blevet udbetalt for. 

 

 

Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker, hvis forsikringsbegivenheden indtræder i Danmark (Grønland og Færøerne), Norge, Sverige, 

Finland og Island, og når diagnosen er bekræftet af en dansk læge. 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 

 

 

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.  

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Dækningen kan oprettes frem til du fylder 50 år og ophører, når du fylder 60 år. Dog kan den oprettes og ophøre senere, 

hvis du har den igennem din arbejdsgiver.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du skal opsige forsikringen skriftligt overfor 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. 

 

 


