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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?
Invalidesum er en forsikring, der udbetales som en engangssum, hvis forsikredes (hvis helbred er forsikret) erhvervsevne i forsikringstiden nedsættes i dækningsberettiget grad pga. sygdom eller ulykke.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?








Invalidesummen kommer til udbetaling,
hvis forsikredes erhvervsevne nedsættes i
dækningsberettiget grad med 2/3. Nedsættelsen skal være varig.
Vurderingen sker i forhold til eget og andre
erhverv.
Erhvervsevnen skal være nedsat med 2/3
uafbrudt i en periode på 1 år, før der kan
ske udbetaling. Det er en forudsætning, at
forsikringen er i kraft i hele perioden.
Forsikringssummen fremgår af pensionsoversigten.














Forsætlig fremkaldelse af erhvervsevnetabet.
Hvis forsikrede modtager revalideringsydelse, er under omskoling, eller hvis AP
Pension skønner, at forsikrede er egnet
til omskoling.
Hvis erhvervsevnen var nedsat i dækningsberettiget grad inden forsikringen
blev oprettet.
Hvis dækningen er ophørt inden erhvervsevnen vurderes nedsat i dækningsberettiget grad.
Hvis erhvervsevne nedsættelse skyldes
afhængighed eller misbrug, undtaget er
dog visse arbejdsgiverordninger.
I det første år i forsikringstiden dækkes
ikke selvmord og forsøg herpå, undtaget
er arbejdsgiverordninger med min. 5 ansatte.
I det første år i forsikringstiden dækkes
ikke rejser og ophold i farlige områder
uden for Danmark, undtaget er arbejdsgiverordninger med min. 5 ansatte.
I det første år i forsikringstiden dækkes
ikke deltagelse i farlig sport, herunder
bjergbestigning, kælkkørsel, undtaget er
arbejdsgiverordninger med min. 5 ansatte.
Aldrig krigsdeltagelse eller lign. uden for
Danmark.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
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Dækningen kan ændre sig eller bortfalde,
hvis forsikrede skifter arbejde, hvorved AP
Pensions risiko bliver for stor.
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Hvor er jeg dækket?



I hele verden

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Meddele erhvervsskifte - også hvis du overgår fra at arbejde som lønmodtager til selvstændigt erhvervsarbejde eller
omvendt eller bliver arbejdsløs.
Anmeldelser af en skade, skal ske hurtigst muligt på en blanket.
Dokumentere at der er tale om en dækningsberettiget skade, herunder lade sig undersøge af læger efter anmodning fra AP Pension.
En tabsbegrænsningspligt

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen Invalidesum oprettes som led i dit ansættelsesforhold efter en aftale mellem din arbejdsgiver og AP Pension.
Det vil af din pensionsoversigt fremgå, hvornår du betaler til forsikringen. Indbetalingen sker via dit pensionsbidrag.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen oprettes som led i dit ansættelsesforhold efter en aftale mellem din arbejdsgiver og AP Pension. Det vil det
fremgå af din pensionsoversigt/ forsikringsbetingelser, hvornår du er dækket fra og til.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Aftalen er oprettet som led i dit ansættelsesforhold efter en aftale mellem din arbejdsgiver og AP Pension. Den del af forsikringen, som er obligatorisk, kan ikke opsiges. Er dækningen helt eller delvist frivillig, kan den opsiges skriftligt til næste
præmieforfald med virkning til fra dette tidspunkt.
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