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Produkt : Løbende udbetaling ved
tab af erhvervsevne

Fuldstændige prækontraktuelle og kontraktlige oplysninger om produktet findes i ”Forsikringsbetingelser ved tab af erhvervsevne (Standard), nr. 07-16” og ”Forsikringsbetingelser ved tab af erhvervsevne (Udvidet), nr. 07-16”.

Forsikring ved tab af erhvervsevne
Forsikring ved tab af erhvervsevne findes i to varianter: Standard og Udvidet. Forsikringen dækker med en løbende udbetaling ved et
erhvervsevnetab på 50 pct. eller mere som følge af dækningsberettiget sygdom eller ulykke.

Hvad dækker den?







Forsikringen dækker, hvis Skandia vurderer, at din erhvervsevne er nedsat med
min. 50 pct. ud fra en helbredsmæssig
vurdering. Derudover skal din indtægt efter
erhvervsevnetabet være nedsat med min.
50 pct. Udbetalingen starter efter 3 måneders karens (uafbrudt periode).
Skandia udbetaler et aftalt, månedligt beløb ved dit midlertidige eller længerevarende erhvervsevnetab. Den månedlige
udbetaling er enten fastsat på baggrund af
din løn (typisk firmapensionsordninger) eller udgør et fast beløb (typisk private ordninger).
Dit midlertidige erhvervsevnetab bliver
vurderet i op til 18 måneder. Det betyder,
at der kan ske udbetaling i op til 15 måneder. Herefter bliver dit erhvervsevnetab
vurderet generelt, dvs. ikke kun i forhold til
dit aktuelle erhverv, men i forhold til ethvert
erhverv.

Udbetaling af forsikringen ved tab erhvervsevne:



Når du er berettiget til en løbende udbetaling ved tab af erhvervsevne, udbetaler
Skandia det aftalte beløb. Din samlede indtægt efter dit erhvervsevnetab kan maksimalt udgøre din lønindtægt før erhvervsevnetabet (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag).
Ved opgørelse af din samlede lønindtægt
indgår også øvrig indtægt, fx offentlige
ydelser, udbetalinger fra andre forsikringer
samt evt. lønindkomst.

Det kan være aftalt, at din arbejdsgiver får udbetalingen af forsikringen, så længe du får fuld løn fra
din arbejdsgiver.

Hvad dækker den ikke?






Forsikringen dækker ikke, hvis dit erhvervsevnetab er mindre end 50 pct.
og/eller du tjener mere end 50 pct. af din
hidtidige indtægt efter dit erhvervsevnetab.
Forsikringen dækker ikke erhvervsevnetab,
der er sket ved deltagelse i krigstjeneste
eller borgerlige uroligheder
Forsikringen dækker ikke erhvervsevnetab,
som skyldes sygdom eller ulykke, som du
har fremkaldt med forsæt eller ved grov
uagtsomhed.

For individuelle forsikringer, der har været gældende under et år, dækker forsikringen ikke erhvervsevnetab, der skyldes:







Selvmordsforsøg
Ophold i eller rejser til områder udenfor
Danmark, hvor risiko for Tab af erhvervsevne er forøget pga. krigstilstande, borgerlige uroligheder, epidemier eller lign.
Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning,
motorvæddeløb, farlig sport eller andet,
der kan sidestilles hermed.
Flyvning - bortset fra som passager i offentlig godkendt lufttrafik.

Skandia tager forbehold for følgende:
Hvis din ønskede forsikring overstiger
Skandias tegningsgrænser, skal forsikringen accepteres særskilt af Skandia og
eventuelt af Skandias genforsikringspartnere, før aftalen træder i kraft.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

Forsikringen dækker ikke erhvervsevnetab, der skyldes afhængigheder fx af medicin, alkohol eller andre rusmidler.

Særlig undtagelse, hvis du er dækket af Forsikring ved tab af erhvervsevne (Standard). Forsikringen dækker ikke erhvervsevnetab, der skyldes
diagnoserne:

!
!
!
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Whiplash uden objektive fund
Muskel- og skeletsmerter uden objektive
fund
Depression af mild eller moderat grad
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Hvor er jeg dækket?



Du er dækket i hele verden – dog gælder der begrænsninger ved deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder. Skandia kan stille krav om, at du bliver undersøgt i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Forpligtelser ved aftalens begyndelse: Skandia kan have behov for dine helbredsoplysninger ved aftalens begyndelse, herunder at du får foretaget en lægeundersøgelse.
Forpligtelser i forsikringens løbetid: Du skal orientere Skandia om ændringer i risiko/fareforøgelse fx hvis du skifter
arbejdsopgaver, stilling eller virksomhed eller hvis du flytter til udlandet.
Forpligtelse ved skadesanmeldelse: Du er forpligtet til at afgive oplysninger om dit helbred og dine økonomiske forhold samt at give tilladelse til at Skandia kan indhente oplysninger fx om dit helbred hvis du søger om udbetaling.
Du er forpligtet til løbende at indbetale den aftalte pris for forsikringen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Den aftalte pris for forsikringen skal betales hver måned, og betalingen skal ske elektronisk.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Din forsikring træder i kraft på den aftalte dato, såfremt Skandia har modtaget og godkendt alle nødvendige oplysninger
for etablering af aftaleforholdet.
Din forsikring ophører på den dato, der er aftalt, under forudsætning af at der indbetales på ordningen frem til denne dato.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Firmapensionsordninger: Forsikringen er oprettet via din arbejdsgiver og kan alene opsiges af din arbejdsgiver.
Privat: Forsikringen kan til enhver tid opsiges. Opsigelsen skal ske skriftligt til Skandia.
En manglende indbetaling vil blive betragtet som en opsigelse efter reglerne i forsikringsaftaleloven.
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