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Letsikring ved sygdom
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: PFA Pension Forsikringsselskab  FT-nr: 62965              
Produkt: Forsikring ved nedsat erhvervsevne

Dette dokument er et uddrag af vigtige oplysninger vedrørende Letsikring ved sygdom. Alle konkrete betingelser og vilkår vil fremgå af 
dine forsikringsbetingelser. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Med Letsikring ved sygdom kan du sikre dig selv, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og dermed mister din indtægt.

Hvad dækker den?
 Du kan få en løbende udbetaling, hvis 

din generelle erhvervsevne alene af 
helbredsmæssige årsager som følge af sygdom 
eller ulykkestilfælde er nedsat til højst halvdelen 
af den fulde erhvervsevne. Din indtægt efter 
erhvervsevnenedsættelsen må derudover ikke 
overstige halvdelen af, hvad der er sædvanligt 
for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende 
uddannelse, anciennitet og alder.

 Du har mulighed for at få udbetaling i op til seks 
måneder, hvis du mister evnen til at udføre et 
arbejde inden for dit fagområde (kræver fortsat 
indbetaling)

 Du har mulighed for at få udbetaling i op til tre år, 
mens du er i gang med at kvalificere dig til et job, 
du bedre kan klare (revalidering) (kræver fortsat 
indbetaling)

 Du har mulighed for halv udbetaling, hvis du 
ansættes i flexjob

 Du kan se størrelsen på forsikringssummen i dit 
tilbud

Hvad dækker den ikke?
 Hvis gruppeforsikringen ikke har bestået i 1 år, 

dækkes ikke:

1. Selvmordsforsøg.

2. Rejser til eller ophold i områder udenfor 
Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af 
krigstilstand, borgerkrig, epidemier eller andre 
omstændigheder, der i risikomæssig henseende 
kan sidestilles hermed.

3. Deltagelse i ekspeditioner til farlige områder, 
bjergbestigning, motorvæddeløb eller anden 
farlig sport eller i foretagender, der i farlighed kan 
sidestilles hermed. 

4. Deltagelse i flyvning - bortset fra flyvning som 
passager i offentlig godkendt flytrafik

 Gruppeforsikringen dækker ikke, hvis 
erhvervsnedsættelsen skyldes forsikredes 
forsætlige handlinger. 

  Gruppeforsikringen dækker ikke, hvis 
erhvervsevnenedsættelsen er fremkaldt af 
forsikredes brug fx af alkohol, medicin eller 
euforiserende stoffer. 

 Gruppeforsikringen dækker ikke nedsættelse af 
erhvervsevne, som er en direkte følge af udløsning 
af atomenergi eller radioaktive kræfter.
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Er der nogen begrænsninger af dækningen?
 Du skal være imellem 18 og 50 år for at kunne oprette forsikringen

 Du skal kunne aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger 

  Der vil være en karensperiode på 3 måneder, før udbetaling kan finde sted

  Udbetalingen kan påvirke din mulighed for at modtage offentlige ydelser 

 Det er en betingelse for udbetalingen af forsikringsydelsen, at du nøje overholder lægelige råd og anvisninger, og at du i 
øvrigt foretager dig det, der med rimelighed kan forlanges for at afhjælpe erhvervsevnetabet

       PFA kan betinge den løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne og indbetalingssikring af, at du deltager i 
helbredsfremmende behandlinger og foranstaltninger, som PFA skønner relevante.

 Gruppeforsikringen kan højst udgøre 80 % af din bruttoløn ved personligt arbejde, dog er der et indeksreguleret 
maksimum beløb. 

 Gruppeforsikringen kan bortfalde under krig, krigslignende tilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art.

Hvor er jeg dækket?
 Hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du er forpligtet til at betale forsikringen og anmelde skaden rettidigt jf. dine vilkår. Du er ligeledes forpligtet til at afgive 

de helbredsoplysninger, som PFA Pension anmoder om, for at kunne vurdere, om du er berettiget til en udbetaling fra 
forsikringen. 

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingen sker månedligt og bliver hævet på den valgte konto.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft ved forsikringsaftalens indgåelse. Forsikringen ophører, hvis indbetalingen stopper, hvis du ikke 
længere er kunde i det pengeinstitut, som forsikringen er tegnet igennem eller ved et individuelt fastsat tidspunkt. Du kan se i dit 
aftalebevis, hvornår forsikringen ophører. 

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige din dækning i gruppeforsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned.


