Få en udbetaling
hver måned, hvis
du bliver for syg
til at arbejde

Tab af erhvervsevne
(Invaliderente)
Tab af erhvervsevne

HER KAN DU SE EKSEMPLER PÅ UDBETALING OG PRIS

Ulykke og sygdom kan
ramme alle. Har du råd
til hverdagen, hvis det
rammer dig?
I de feste familier er det
lønnen, der får budgettet til at
hænge sammen. Du kan sørge
for, at du fortsat får penge ind
på kontoen, hvis du bliver syg
eller kommer ud for en ulykke.
Udbetalingen fra forsikringen
kan du betragte som din nye
“lønseddel”, hvis du - i en
længere periode eller permanent - er ude af stand til at
arbejde.
Forsikringen er på den måde
et rigtig godt supplement til
den offentlige tryghed.

ÅRLIG
UDBETALING
OP TIL

DIN ALDER

DIT ERHVERV

PRIS PR. ÅR

18-29 ÅR

KLASSE A
(FX ITKONSULENT)

126.000,00 kr

5.052,00 kr

30-45 ÅR

KLASSE B
(FX PÆDAGOG)

126.000,00 kr

12.756,00 kr

46-67 ÅR

KLASSE A
(FX KONTOR)

126.000,00 kr

9.912,00 kr

Beløbene gælder i 2023. Du får skattefradrag for forsikringens pris,
og du betaler skat af den månedlige udbetaling. Du vælger selv, hvor
stor en udbetaling du ønsker.
Det er din alder, dit erhverv og udbetalingens størrelse, der afgør
forsikringens pris. Spørg din rådgiver, hvilken pris der gælder for dig.

Produktet kort fortalt
Du får udbetaling fra forsikringen hver måned, hvis
du i mere end 3 måneder har mistet mere end
halvdelen af din erhvervsevne, og du på denne
baggrund oplever et indtægtstab.
Udbetalingen fortsætter, så længe din erhvervs
evne er nedsat til under halvdelen, og du på d
 enne
baggrund oplever et fortsat indtægtstab, eller
indtil forsikringen udløber.
Du kan ikke blive overkompenseret. Udbetalingen
nedsættes, såfremt udbetalingen overstiger den
indtægt du havde, før du blev syg. Andre indtægter mens du er syg, herunder udbetalinger fra andre lignende forsikringer, og eventuelle offentlige
ydelser medregnes i vurderingen.
Forsikringen gælder, indtil udgangen af det kalenderår, hvor du er fyldt 67 år.

Kompensation ved jobafklaring- og ressource
forløbsydelse
Hvis du får udbetalt dækning ved tab af erhvervs
evne, og du samtidig bliver tilkendt et jobafklaring-/ressourceforløb i det offentlige, vil det
offentlige modregne deres ydelse krone for krone.
For at kompensere herfor sikrer vi, at din udbe-

taling bliver hævet med et beløb svarende til den
offentlige jobafklarings-/ressourceforløbsydelse til
forsørgere af mindreårige børn i op til fem år. Din
samlede indtægt, inklusiv andre udbetalinger, kan
dog aldrig overstige den indtægt, du havde, inden
du blev syg.

Sådan vælger du tryghed
Det er nemt og enkelt. Du besvarer blot spørgsmål
om dit helbred. Resten klarer vi i pengeinstituttet.
Du kan købe forsikringen, hvis du er mellem 18 og
59 år og kunde i pengeinstituttet.
Og du skal ikke være bekymret for at være uden
tryghed, mens du venter på at modtage din aftale.
Hvis du lever op til kravene, gælder forsikringen fra
den dato, du ønsker.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at spørge din rådgiver.
På gensyn!
Forsikringsbetingelserne beskriver, hvornår og hvordan du er dækket.

I samarbejde med:

