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Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du få de nyeste forsikringsbetingelser hos nærpension.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En forsikring ved tab af erhvervsevne hjælper dig, hvis du mister evnen til selv at oppebære en indtægt på grund
af sygdom eller ulykke.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker erhvervsevnetab opstået som
følge af sygdom eller ulykke
Nedsættes erhvervsevnen med mere end 2/3,
udbetales den aftalte forsikringsydelse med 1/12
hver måned
Nedsættes erhvervsevnen med mellem halvdelen
og 2/3, udbetales halvdelen af den aftalte
forsikringsydelse med 1/12 hver måned

Hvad dækker den ikke?
Erhvervsevnetab er ikke dækket af forsikringen,
hvis sygdommen eller ulykkestilfældet er pådraget
under træning eller deltagelse i:
Bjergbestigning
Kampsport
Faldskærmsudspring eller lignende
Visse motorvæddeløb
Eller hvis der er tale om:
Sygdom eller ulykke, som du selv har fremkaldt
med vilje
Indtagelse af euforiserende stoffer eller misbrug
af alkohol
Ved rejse til/ophold i et land, hvor der officielt
er advaret mod sundhedsfare eller anden fare
Ved rejse til et land, hvor der er forøget risiko
på grund af krig, krigslignende tilstande eller
borgerlige uroligheder
Erhvervsevnetab som følge af
atomkernereaktioner

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Erhvervsevnetab bliver ikke dækket hvis:
– erhvervsevnetabet er opstået,
før forsikringen træder i kraft
– erhvervsevnetabet er opstået efter
forsikringens ophør
Tab af erhvervsevne Topdanmark

Karensperioden er på 12 måneder
Ydelsen kan blive nedsat, hvis du kommer
i fleksjob
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Hvor er jeg dækket?

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen dækker i Danmark, herunder Færøerne
og Grønland. Udenfor Danmark dækker forsikringen i
indtil 12 måneder. Hvis du tager fast ophold uden for
Danmark i mere end et år, ophører dækningen

Forsikringen kan opsiges med 1 månedes varsel
til udgangen af et kalenderår.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal ved tegning afgive oplysninger, herunder
om dit helbred
Du skal straks orientere Topdanmark, hvis:
-- Du får anden beskæftigelse, herunder bierhverv
-- din indtægt falder med mere end 30 %, og det
varer ud over et år
-- din erhvervsevne bliver nedsat, og du mener,
at du kunne være berettiget til udbetaling fra
forsikringen
-- du tager fast ophold uden for Danmark
Er forsikringen under udbetaling, har du pligt
til at være under nødvendig lægebehandling og
følge lægens forskrifter samt tage imod tilbud om
ansættelse i fleksjob eller uddannelse.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales for et år ad gangen
og betaling sker via dit pengeinstitut

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft på det tidspunkt, der er
aftalt – forudsat at Topdanmark kan godkende dine
helbredsoplysninger
Forsikringen ophører:
-- ved udgangen af det kalenderår, hvor
den aftalte udløbsalder opnås
-- ved udgangen af den måned hvor dit kundeforhold
hos pengeinstituttet ophører
-- ved udgangen af den måned hvor du afgår
ved døden
-- hvis du tager fast ophold udenfor Danmark
i mere end et år
-- hvis du opsiger forsikringen
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