Gruppelivsforsikring – Invalidesum
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab FT-nr. : 63010
Danmark

Produkt : Invalidesum

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?
Gruppelivsforsikring - invalidesum giver ret til en engangsudbetaling (invalidesum), hvis forsikrede (hvis liv er forsikret) i forsikringstiden
pga. sygdom eller ulykke får et dækningsberettiget tab.

Hvad dækker den?





Hvad dækker den ikke?

Hvis forsikrede inden alder 60 år af
helbredsmæssige årsager får et generelt
erhvervsevnetab på mere end 2/3
udbetales aftalte sum. Vurderingen sker i
forhold til eget og andre erhverv.
Hvis forsikrede fra alder 60. år af
helbredsmæssige årsager får et generelt
erhvervsevnetab på mere end 1/2
udbetales aftalte sum. Vurderingen sker i
forhold til eget og andre erhverv.







Forsikringssummen fremgår af
forsikringsbeviset. Det kan i gruppelivsaftalen
være aftalt, at summen udbetales i rater.

Udløsning af forsikringsbegivenheden
som en følge af krigstilstand eller anden
fareforøgelse på dansk område.
Uden for dansk område dækker
forsikringen ikke forsikringsbegivenheder,
der er en følge af deltagelse i krig, oprør
eller lignende.
Skader der anmeldes senere end 6
måneder efter forsikringens ophør.
Når udbetalingen af invalidesummen er
sket, bortfalder dækningen.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

!
!

Hvis forsikrede dør, inden ansøgningen om
invalidesum er modtaget i AP Pension,
bortfalder retten til udbetaling ved
invaliditet.
Forkerte eller ufuldstændige oplysninger
kan medføre, at dækningen ændres,
herunder kan bortfalde.
Ved urigtige og ufuldstændige oplysninger
kan dækningen ændres og helt bortfalde.

Hvor er jeg dækket?



Hele verden.
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Hvilke forpligtelser har jeg?

-

En skade skal hurtigt anmeldes til AP Pension og inden forsikredes død på en blanket.
Dokumentere kravet.
Anmeldelse skal ske inden 6 måneder efter, at forsikringens ophører.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien betales som aftalt med AP Pension. Præmien forfalder helårligt forud for en 1. januar. Der sendes en
opkrævning af præmien med en betalingsfrist på 21 dage, hvis ikke andet er aftalt.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen under gruppelivsforsikringen indtræder den dag, AP Pension antager forsikringen, medmindre anden
ikrafttrædelsesdato er aftalt.
Dækningen bortfalder:

-

Når forsikrede fylder 67 år, medmindre andet fremgår af forsikringsbeviset.
Hvis det tilsluttede selskab/AP Pension opsiger med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, medmindre
andet er aftalt.
Hvis præmien ikke betales, ophører dækningen.
Hvis forsikrede udtræder af gruppen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Den forsikrede kan ikke opsige aftalen.
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