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Dette dokument udgør alene en del af de prækontraktuelle oplysninger, hvor visse generelle og overordnede forhold om typen
af forsikring er beskrevet. Dokumentet skal ses i sammenhæng med de øvrige oplysninger, der modtages i forbindelse med
indgåelsen af forsikringsaftalen, herunder forsikringsbetingelser og pensionsoversigt/ forsikringsbevis. Det er således altid din
egen specifikke aftale, herunder din pensionsoversigt/ forsikringsbevis og forsikringsbetingelser, der beskriver dine rettigheder –
ikke dette dokument.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Sygdomsforsikring til børn giver ret til en sumudbetaling, hvis forsikrede (hvis helbred er forsikret) i forsikringstiden får et varigt mén.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?







Varigt mén (min 5%) som følge af sygdom.
Ved sygdom forstås en konstateret
forværring af helbredstilstanden, der ikke
kan henføres til et ulykkestilfælde.
Forværringen af helbredstilstanden skal
påvises af en læge.
Erstatningen udgør den procent af
forsikringssummen, der svarer til den
fastsatte méngrad. Udbetalingen sker på
baggrund af den sum, som var gældende
ved forsikringsbegivenhedens indtræden.
Forsikringssummen fremgår af
forsikringsbeviset
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Hvis den lægelige påvisning af den
helbredsmæssige tilstand (som ikke er
afhængig af diagnosetidspunktet) sker
inden forsikringens ikrafttræden.
Fysiske skavanker eller psykiske
udviklingsforstyrrelser, herunder følger af
sådanne tilstande, hvor symptomerne
viser sig, før forsikringen træder i kraft.
Ordblindhed, talblindhed og
væksthæmning.
Mén som følge af handlinger som er
forårsaget ved forsætlig eller grov
uagtsomhed, herunder selvmord.
Følger af lægelig behandling, som ikke
er nødvendiggjort af den sygdom, der er
dækket af forsikringen.
Mén efter sygdom, der er fremkaldt af
den forsikrede ved deltagelse i slagsmål,
selvforskyldt beruselse, misbrug af
medicin, alkohol, narkotika og / eller
giftstoffer samt kriminelle handlinger.
Farlig sport / ekspeditioner til farlige
områder.
Mén efter sygdom, der er en følge af
krigstilstand, borgerlige uroligheder,
oprør, terrorhandlinger, epidemier eller
anden fareforøgelse uden for Danmark.
Mén efter udløsning af atomenergi eller
radioaktive kræfter samt jordskælv.
Et mén, der bestod før sygdommen, eller
følger af sygdom, der forværres på grund
af anden eksisterende sygdom mv., der
allerede bestod, da sygdommen indtraf.
Mén efter krigsdeltagelse og lignende.
Mén efter visse psykiske sygdomme /
neuropsykiatriske forstyrrelser.
Dækningen kan bortfalde, hvis ikke
forsikrede er under behandling af en
læge og følger dennes anvisning.
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Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

!

!

Følgende sygdomme dækkes højst med
en méngrad på 25 %:
- Mén som følge af medfødte
stofskiftesygdomme (fx Cystisk fibrose).
- Mén som følge af Epilepsi.
- Mén som følge af sygdomme i det
centrale nerve- og muskelsystem (fx CP,
muskeldystrofi).
-Mén som følge af misdannelser og
kromosomafvigelser (fx misdannelser af de
indre organer).
Har forsikrede fået udbetaling fra Visse
Kritiske Sygdomme til børn, jf.
forsikringsbetingelsernes afsnit 4, for en
sygdom, der ligeledes giver ret til
udbetalingen af Sygdomsforsikring til Børn,
vil udbetalingen ved Visse Kritiske
Sygdomme blive modregnet i
Sygdomsforsikring til Børn.
Når der én gang er sket udbetaling, kan
der ikke senere ske udbetaling på grundlag
af samme sygdomstilfælde, selvom
méngraden øges.

Hvor er jeg dækket?



Europa, Færøerne og Grønland. Midlertidige ophold i indtil 6 måneder i den øvrige del af verden, medmindre andet
er aftalt.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Anmeldelser af en skade, skal hurtigst muligt og inden forsikredes død.
Forsikringen forudsætter, at du opretholder en konto i det pengeinstitut, som du opretter denne forsikring igennem.
Dokumentere at der er tale om en dækningsberettiget skade.
Forsikringstageren skal for at have Børnepakken, som Sygdomsforsikring til børn er en del af, have tegnet enten
1) Kundeforsikring – Lån & Kredit og forsikringsdækning ved Visse Kritiske Sygdomme eller 2) Livsforsikring samt
forsikringsdækning ved Visse Kritiske Sygdomme.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien betales som aftalt med AP Pension via en konto i ovennævnte pengeinstitut. Præmien betales ved påkrav.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen oprettes den 1. i den måned – som man har begæret dækningen oprettet. Forudsætningen er, at AP Pension
antager forsikringen.
Dækningen bortfalder

-

senest ved udgangen af det kalenderår / kalendermåned, den forsikrede (den der ligger liv til dækningen) fylder 18
år.
ved næstkommende præmieforfald, hvis forsikringstagers (ejeren af dækningen) konto i pengeinstituttet udgår.
hvis AP Pension med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår opsiger dækningen.
hvis præmien ikke betales, ophører dækningen.
Hvis de tilknyttede forsikringer ophører.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
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