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Produktarket indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen.
Hvis du vil vide det hele, skal du læse forsikringens vilkår 6476-10. Du finder dem på www.topdanmark.dk/betingelser.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en Tab af erhvervsevneforsikring kan du få udbetaling og være berettiget til præmiefritagelse, hvis du får et
erhvervsevnetab som følge af sygdom eller ulykke.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Erhvervsevnetab som følge af:

Sygdomme / ulykkestilfælde:

Sygdom

Fremkaldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed

Ulykke

Opstået ved deltagelse i slagsmål misbrug af
alkohol og euforiserende stoffer

Hvis der er et erhvervsevnetab på mellem
1/2 og 2/3, udbetales halvdelen af den årlige
ydelse, men der er ikke præmiefritagelse
Hvis der er et erhvervsevnetab på 2/3
eller mere, udbetales hele den årlige
ydelse, og der er præmiefritagelse
Forsikringsydelsen fremgår af din
forsikringsmeddelelse/ dækningsoversigt

Opstået som følge af atomkernereaktioner

Hvis forsikringen ikke har været i kraft i 1 år
dækkes ikke:
Ved rejse/ophold udenfor DK, hvor der er forøget
risiko pga. krig/krigslignende tilstande eller hvor
der officielt er advaret mod sundhedsfare eller
epidemiske tilstande
Motorvæddeløb, bortset fra nationale løb i DK
indenfor færdselslovens rammer
Bjergbestigning, kampsport, dykning med udstyr,
drageflyvning, paragliding med videre
Sport på professionelt eller halv-professionelt plan

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Erhvervsevnetabet skal være opstået i
forsikringstiden.
Forsikringen tegnes med en karensperiode
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Ved krigstjeneste skal forsikringen have været i
kraft i 6 måneder før krigens start.
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Hvor er jeg dækket?

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen dækker i Danmark, herunder på
Færøerne og i Grønland samt ved ferieophold op
til 12 mdr. i hele verden.

Forsikringen træder i kraft, når forsikringen er
antaget af Topdanmark. Hvis forsikringen kan
antages på normale vilkår, træder den i kraft på det
tidspunkt, der er angivet i begæringen.

Andre ophold i EU-land, Schweiz eller Norge i op til
12 mdr. Andre ophold udover 12 mdr. kun med aftale
om udstationering i et antal år og tilbagevenden til
Danmark

Forsikringen ophører:
På den dato, der er angivet i forsikringsmeddelelsen
eller ved død forinden
Ved manglende præmieindbetaling
Ved opsigelse

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal afgive oplysninger om dig selv,
herunder om dit helbred
Du skal underrettet Topdanmark, hvis der
sker ændringer i dine erhvervsmæssige
forhold
Ved krav om udbetaling skal du snarest
indsende en skriftlig anmeldelse til
www.topdanmark.dk

Ved fast ophold udenfor DK mere end 1 år, med
mindre særlig aftale foreligger

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt med virkning
fra den 1. i måneden efter opsigelsen er modtaget af
Topdanmark.

Du skal afgive de oplysninger, som vi anmoder
om samt tilladelse til, at vi indhenter nødvendige
lægelige oplysninger til brug for afgørelse af sagen
Du skal underrette Topdanmark, hvis din
helbredstilstand forbedres
Er forsikringsaftalen ophørt, skal skriftlig anmodning
om udbetaling ske inden 6 mdr. efter ophør

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen via Betalingsservice
på de forfaldsdage, der fremgår af din
forsikringsmeddelelse
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