Lad dit barn få en
livslang udbetaling,
hvis dit barn mister
erhvervsevnen i
en tidlig alder

Gruppeinvaliderente
børn
Livslang indtægt tiltilbørn

Også børn kan blive
alvorligt syge eller
komme ud for en ulykke.
Hvilken fremtid går dit
barn i møde, hvis dit
barn som voksen ikke
kan arbejde?
Vi ønsker alle, at vores børn
vokser op og får et job, der
både interesserer dem og gør
dem i stand til at forsørge sig
selv. Desværre ser virkeligheden
anderledes ud for de børn, der
bliver så syge eller invalide, at
de aldrig kommer til at arbejde.
Du kan sørge for, at dit barn får
en stabil indkomst som voksen,
selvom barnet under sin
opvækst bliver ramt af alvorlig
sygdom eller ulykke.
Med en Livslang indtægt til
børn får dit barn en udbetaling
år efter år, hvis dit barn som
voksen ikke kan arbejde.

ÅRLIG UDBETALING

PRIS PR. ÅR

82.000,00 kr

1.560,00 kr

164.000,00 kr

3.120,00 kr

Beløbene gælder i 2023. Udbetalingerne er skattefrie.

Produktet kort fortalt
Barnet er sikret en årlig udbetaling resten af livet,
hvis det mister sin evne til at arbejde på grund af
sygdom eller ulykke.
Det betyder, at barnet som voksen ikke kun skal
leve af offentlig pension.
De årlige udbetalinger begynder, når barnet fylder
18 år.
Udbetalingerne er skattefrie.
Forsikringen gælder, hvis barnet bliver ramt af
sygdom eller ulykke, inden det fylder 18 år.

Sådan vælger du tryghed
Det er nemt og enkelt. Du besvarer blot nogle
spørgsmål om dit barns helbred. Vær dog opmærk
som på, at helbredserklæringen skal underskrives
af barnets værger. Resten klarer vi i pengeinsti
tuttet.
Børn under 18 år kan blive forsikret, hvis de i dag
er sunde og raske. For at købe forsikringen til dit
barn skal du være kunde i pengeinstituttet.
Og du skal ikke være bekymret for, at dit barn er
uden tryghed, mens du venter på at modtage din
aftale. Hvis barnet lever op til kravene, gælder
forsikringen fra den dato, du ønsker.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at
spørge din rådgiver.
Forsikringsbetingelserne beskriver, hvornår og hvordan
dit barn er dækket.
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