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Produktarket indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen.
Hvis du vil vide det hele, skal du læse forsikringens vilkår 6583-8. Du finder dem på www.topdanmark.dk/betingelser.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en invalideforsikringssum får du en engangssum udbetalt, hvis din generelle erhvervsevne nedsættes varigt med mindst
2/3. Forsikringen kan tegnes, hvis du har en pension eller livsforsikring.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?
Ved forsæt eller grov uagtsomhed

Varigt erhvervsevnetab som følge af:
Sygdom

Misbrug af alkohol og euforiserende stoffer

Ulykke

Sport på professionelt eller halv-professionelt plan

Dækning ved varig nedsættelse af den fulde
generelle erhvervsevne med 2/3 eller mere

Motorvæddeløb herunder træning

Forsikringssummen fremgår af din
forsikringsmeddelelse/ dækningsoversigt

Følger efter atomkernereaktioner
Hvis erhvervsevnetab opstår indenfor det første
år efter ikrafttræden dækker forsikringen desuden
ikke:
En række farlige sportsgrene
Enhver form for flyvning, dog dækning som
passager i alm. godkendt lufttrafik
Ved rejser/ophold i udlandet med forøget risiko
pga. krig/krigslignende tilstande
Ved rejser/ophold i udlandet, hvor der er advaret
mod sundhedsfare eller epidemiske tilstande

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Erhvervsevnetabet skal være opstået i
forsikringstiden
Det varige erhvervsevnetab vurderes tidligst
12 måneder, efter du opfylder betingelserne for
udbetaling af invaliderente, og du skal på dette
tidspunkt være i live, og forsikringen må ikke være
ophørt
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Ved krigstjeneste skal forsikringen have været i
kraft i 6 måneder før krigens start

Topdanmark Livsforsikring A/S • Borupvang 4, 2750 Ballerup • CVR-nr. 19625087 • Firma

Invalideforsikringssum
Gældende fra 1. okt. 2018
Side: 2 / 2

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal ved tegning af forsikringen afgive oplysninger
om dig selv, herunder helbredsoplysninger.
Ved krav om udbetaling skal du snarest muligt
anmelde det til os.
Du skal afgive de oplysninger, som vi anmoder om,
samt give tilladelse til, at vi indhenter nødvendige
lægelige oplysninger til brug for afgørelse af sagen.
Er forsikringsaftalen ophørt, skal skriftlig anmodning
om udbetaling ske inden 6 måneder efter ophør.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingen opkræves hos din arbejdsgiver og
forfalder den første dag i hver betalingsperiode.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter på det aftalte
ikrafttrædelsestidspunkt for forsikringen.
Dækningen ophører:
På pensionerings- eller udløbstidspunkt eller
ved død forinden
3 måneder efter fratræden fra virksomheden
Ved ophør af aftale mellem arbejdsgiver og
Topdanmark
Den 1. i måneden efter at vi har modtaget din
skriftlige opsigelse. Kun hvis frivillig forsikring.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan som udgangspunkt ikke opsige en ordning,
der er etableret som led i dit ansættelsesforhold.
Hvis der er tale om en frivillig forsikring, kan aftalen
opsiges skriftligt af dig.
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