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Produkt : Visse Kritiske Sygdomme

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?
Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme giver ret til en engangsudbetaling, hvis forsikrede (hvis helbred er forsikret) i forsikringstiden
får stille en diagnose på en i forsikringsbetingelserne dækningsberettiget skade.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?
































Visse former for kræft
Blodprop i hjertet
Bypass / PCI operation
Hjerteklapkirurgi
Kronisk hjertesvigt med betydelig nedsat
funktionsevne
Svær sygdom i hovedpulsåren (aorta)
Livstruende hjerterytmeforstyrrelser
Sækformet udvidelse af hjernens plusårer
Svær blodprop i lungen
Hjerneblødning/ blodprop i hjernen
Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv.
Dissemineret sklerose
Amyotrofisk lateralsklerose
Parkinsons sygdom
Alzheimers sygdom
Hjerne- eller hjernehindebetændelse, inkl.
borreliainfektion
Creutzfeldt-Jacobs sygdom
Myasthenia gravis
Muskelsygdomme
Kronisk nyresvigt
Større organtransplantation
AIDS
HIV-infektion som følge af blodtransfusion
eller arbejdsbetinget smitte
Større tredjegradsforbrænding
Blindhed
Døvhed
Terminal sygdom, hvor der er lægefaglig
dokumentation for en forventet restlevetid
på maksimalt 12 måneder.









Kritisk sygdom, der er diagnosticeret før
forsikringen tegnes.
Kritisk sygdom, der ikke fremgår af forsikringsbetingelserne.
Kritisk sygdom, der er en følge af misbrug af medicin, alkohol, euforiserende
stoffer og lignende giftstoffer.
Kritisk sygdom, der er en følge af krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør, terrorhandlinger eller anden fareforøgelse
med virkning på dansk område.
Kritisk sygdom, der ikke er anmeldt før
forsikrede dødsfald.
Urigtige eller mangelfulde oplysninger
kan betyde, at dækningen bortfalder.
Ingen udbetaling for diagnoser de første
3 måneder efter, at forsikrede bliver omfattet af dækningen, medmindre der på
diagnosetidspunktet er min. 1000 forsikrede i den pågældende gruppe.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!

!

Forsikringen giver kun ret til udbetaling en
gang for hver diagnose.
Forsikringssummen udbetales ikke, hvis du
får stillet en diagnose mindre end 6 måneder efter, at du har fået stillet en diagnose,
der giver ret til udbetaling.
Visse diagnoser giver ikke ret til udbetaling, hvis du tidligere har fået stillet samme
eller lignende diagnose.

Forsikringssummen fremgår af pensionsoversigten
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Hvor er jeg dækket?



I hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Anmeldelser af en skade, skal hurtigst muligt og inden din død anmeldes på en blanket.
Dokumentere at der er tale om en dækningsberettiget skade.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

-

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringsaftalens ikrafttræden.
Påkrav om betaling af præmie vil blive fremsendt med en betalingsfrist på 21 dage.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Det fremgår af forsikringsbeviset, hvornår dækningen starter og slutter.
Dækningen bortfalder:

-

Hvis præmien ikke betales.

-

Hvis der sker udbetaling i forbindelse med terminal dækning

-

Når forsikrede opnår den fastsatte udløbsalder.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Aftalen kan opsiges med 1 måned skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned.
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