Virksomhed

Forsikringspakke
til jeres elever

Forsikringspakke til
jeres elever
Alle elever, der ikke er omfattet af en pensionsordning via deres arbejdsgiver, skal være dækket af en række forsikringer, som hjælper dem eller deres efterladte økonomisk ved tab af
erhvervsevne, kritisk sygdom og død. Dette gælder uanset, om eleven er ansat i en virksomhed med eller uden overenskomst.
Skandia tilbyder en forsikringspakke til elever, som ikke skal omfattes af en pensionsopsparing.
I nogle tilfælde kan der være overenskomstmæssige forhold, der gør, at en elev også skal
have en pensionsopsparing. Det kan gøre sig gældende, uanset om virksomheden har tiltrådt en overenskomst eller ej.
Det er virksomhedens ansvar at sikre, at elevernes pensions- og forsikringsdækninger er oprettet korrekt.

Skandias forsikringspakke til elever
Forsikring

Udbetaling

Tab af erhvervsevne – løbende udbetaling

60.000 kr.

(Min. 50 % invaliditet)

Tab af erhvervsevne – invalidesum
(Min. 50 % invaliditet)

Livsforsikring
Kritisk sygdom

(årligt)

100.000 kr.
(én gang)

300.000 kr.
(én gang)

100.000 kr.
(én gang)

Fritagelse for indbetaling
(Min. 50 % invaliditet)

Skat ved
udbetaling

Udløb

Skattepligtig

67 år

Skattefri

60 år

Skattefri

67 år

Skattefri

67 år

→ Du kan læse mere om
forsikringsdækningerne
på skandia.dk.

67 år

Udbetalingernes størrelse følger de til enhver tid gældende overenskomster om arbejdsmarkedspension.

Ingen helbredsoplysninger

Jeres elever kan blive omfattet af forsikringspakken uden at afgive helbredsoplysninger. Men
hvis de på et senere tidspunkt bliver fastansat og skal omfattes af virksomhedens almindelige pensionsordning, skal de afgive helbredsoplysninger som ved almindelig indtræden i
pensionsaftalen med Skandia.
Hvis en elev fratræder, eller når eleven afslutter elevuddannelsen, kan forsikringerne i elevpakken ikke videreføres.

Pris og skat

Forsikringspakken betales af virksomheden og koster 1.200 kr. (2017) pr. elev om året fra
den 1. januar 2017. Pakken er let at administrere, og der skal blot betales ét girokort om året.
Skandia afregner arbejdsmarkedsbidrag af betalingen.
Beløbet, virksomheden betaler for tab af erhvervsevne – invalidesum, livsforsikring og kritisk
sygdom, indberetter Skandia til SKAT som B-indkomst. Beløbet er derfor skattepligtigt for
jeres elever. Den samlede præmie er fortsat en fradragsberettiget udgift for virksomheden.
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