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Danmark

FT-nr. : 63010

Produkt : GRUPPEINVALIDERENTE

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?
FRIVILLIG GRUPPEINVALIDERENTE giver ret til en løbende udbetaling, hvis forsikredes (hvis helbred er forsikret) erhvervsevnen
nedsættes i dækningsberettiget grad.

Hvad dækker den?





Forsikringen giver ret til udbetaling af invaliderente, når forsikredes midlertidige eller
generelle erhvervsevne som følge af samme sygdom eller ulykkestilfælde i min. 3
måneder uafbrudt er nedsat med 2/3 eller
derover.



Forsikringen giver ret til fuld præmiefritagelse.



Udbetaling ved midlertidig tab af erhvervsevne sker for en begrænset periode. Vurderingen i forhold til den midlertidige vurdering sker i forhold til eget erhverv. Vurderingen af den generelle erhvervsevne sker i
forhold til alle erhverv.



Hvad dækker den ikke?








Årlig forsikringssum fremgår af anmodningen / pensionsoversigten. Den årlige forsikringssum udbetales med 1/12 månedsvis forud.




Tab af erhvervsevne som følge af forsætlig eller grov uagtsomhed handlen, herunder selvmord.
Tab af erhvervsevne som følge af, at den
forsikrede har pådraget sig under selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol,
narkotika og/eller andre giftstoffer, eller
kriminelle handlinger.
Tab af erhvervsevne opstået under træning til eller deltagelse i farlig sport, herunder brydning og motorløb.
Tab af erhvervsevne opstået som følge
af jordskælv, krig, krigslignende tilstand,
oprør etc.
Hvis forsikrede er under revalidering.
Hvis erhvervsevnen var nedsat i dækningsberettiget grad inden forsikringen
blev oprettet.
Genvindes en erhvervsevne, så forudsætningerne for udbetaling bortfalder,
ophører udbetalingen.
Der kan ikke samtidig ske udbetaling efter bestemmelserne om midlertidigt og
generelt erhvervsevnetab.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!

!
!
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Ændring af erhverv kan bl.a. medføre at
dækningen bortfalder.
Hvis forsikrede har været uden beskæftigelse i mere end 12 måneder forud for 1.
sygedag/ ulykkesdag, sker der ikke udbetaling efter bestemmelserne om midlertidigt
erhvervsevnetab.
Forsikrede skal være under behandling af
læge og følge disse forskrifter. Undladelse
kan medføre, at udbetalingen stopper.
Der kan ikke opnås udbetaling efter bestemmelserne om midlertidigt erhvervsevnetab i en periode på 2 år efter endt udbetaling efter samme bestemmelser, hvis der
er direkte eller indirekte er tale om samme
sygdomsforløb.
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Urigtige og ufuldstændige oplysninger kan
medføre, at dækningen ændres, herunder
bortfalder.

Hvor er jeg dækket?



Forsikringen dækker fast ophold i Europa og under midlertidigt ophold i indtil 3 måneder i indtil 3 måneder i den øvrige del af verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Anmeldelser af en skade skal hurtigst muligt ske til AP Pension
Forsikrede dokumentere sit krav, herunder medvirke til en af AP Pension udpeget dansk læge kan afgive lægelige
oplysninger.
Uden ophold give AP Pension meddelelse om forandringer i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af dennes beskæftigelse.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingen opkræves årligt via Nets (Betalingsservice) per 1. januar.

Hvornår starter og slutter dækningen?
- Antages forsikringen, begynder dækningen på det aftalte tidspunkt.
- Senest når forsikrede fylder 60 år slutter dækningen.
- Dækningen bortfalder, hvis præmien ikke betales.
- Dækningen bortfalder, når forsikrede ikke længere opfylder betingelserne for at have dækningen – enten ved ikke at opfylde betingelser for at have gruppeinvaliderenten eller den overordnede gruppeaftale bortfalder.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en forfaldsdato.

Dato: 27. september 2018

Version: 1

