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1. Generelle vilkår 

1.1. Omfang 

Forsikringen dækker i det omfang, der er an-

ført i Opsparings- og forsikringsoversigten. 

 

Forsikringen er oprettet i AP Pension livsfor-

sikringsaktieselskab, CVR-nummer 18530899 

(herefter AP Pension). Den tilhører forsik-

ringstageren, og den består af en opsparings-

del og en forsikringsdel. 

 

AP Pensions rapport om solvens og finansiel 

situation (SFCR-rapport) kan findes på sel-

skabets hjemmeside www.appension.dk un-

der årsregnskaber. 

1.2. Lovbestemmelser 

Bestemmelserne om livsforsikring i Lov om 

Forsikringsaftaler gælder for forsikringen, 

medmindre andet er bestemt i disse forsik-

ringsbetingelser eller i en anden aftale som er 

knyttet til forsikringen. 

 

Medmindre det er aftalt på forhånd, kan for-

sikringsvilkårene ikke ændres i negativ ret-

ning for forsikringstageren i forsikringens lø-

betid. Hvis det er aftalt at der kan foretages 

ændringer, kan det ske med 3 måneders var-

sel. 

 

Bestemmelserne i Lov om Finansiel virksom-

hed gælder også for forsikringen. Forsikrin-

gen følger til enhver tid det beregningsgrund-

lag, der er anmeldt til den offentlige tilsyns-

myndighed. 

1.3. Grundlag  

Forsikringen er oprettet eller ændret på 

grundlag af de skriftlige oplysninger, der er 

modtaget fra forsikringstageren, forsikrede 

og/eller medforsikrede. Oplysningerne gives 

på en særlig blanket (begæring) og eventuelt 

i form af andre erklæringer og attester, som 

AP Pension anser for at være nødvendige. 

 

I henhold til “Lov om Forsikringsaftaler” kan 

forsikringsdækningerne bortfalde helt eller 

delvist, hvis der er afgivet urigtige eller man-

gelfulde oplysninger. 

 

Der udstedes ingen police for forsikringen. 

Men forsikringsaftalen vil altid være doku-

menteret af Opsparings- og forsikringsover-

sigten, som enten kan fremsendes elektronisk 

(e-mail) eller skriftligt. En ajourført udgave 

kan til enhver tid bestilles hos AP Pension. 

 

Det skal være udtrykkeligt angivet i Opspa-

rings- og forsikringsoversigten, hvis der er 

knyttet en firmapensionsaftale til forsikrin-

gen. 

 

Aftaler med AP Pensions repræsentanter gæl-

der kun, hvis de er anerkendt af AP Pension 

og fremgår af Opsparings- og forsikringsover-

sigten. 

1.4. Kontakt med AP Pension 

AP Pension skriver til forsikringstageren til 

den postadresse, som forsikringstageren op-

lyser. AP Pension kan også vælge at skrive til 

den e-mail-adresse, som han eller hun har 

oplyst. 

 

Forsikringstageren kan skrive til AP Pension 

på den officielle postadresse:  

 

AP Pension  

Østbanegade 135 

2100 København Ø  

 

eller på e-mail: kundecenter@appension.dk. 

 

Meddelelser har virkning fra de er kommet 

frem til modtageren. Ved modtagelsen vil AP 

Pension registrere forsikringstagerens med-

delelse. 

1.5. Forsikringen træder i kraft  

 

• Den dag hvor begæringen er skrevet un-

der af forsikringstageren, hvis den kan an-

tages af AP Pension uden forbehold. 

• Den dag hvor begæringen og andre nød-

vendige attester kan antages af AP Pen-

sion. 

• Den dag hvor forsikringstageren har sendt 

sin accept af et tilbud på særlige vilkår.  

 

Disse regler gælder ikke for obligatoriske fir-

mapensionsordninger. Her begynder AP Pen-

sions ansvar den dag medarbejderen opfylder 

betingelserne for at indtræde i pensionsord-

ningen, såfremt AP Pension ville have antaget 

forsikringen på normale vilkår.  

 

AP Pensions ansvar bortfalder dog efter tre 

måneder, hvis der på dette tidspunkt ikke er 

modtaget meddelelse om, at medarbejderen 

skal indtræde i ordningen. Dette kan medde-

les enten med en begæring, der er underskre-

vet af medarbejderen, med en e-mail eller 

med en indbetaling fra firmaet med udtrykke-

lig henvisning til den pågældende medarbej-

der. 

1.6. Klager  

mailto:kundecenter@appension.dk
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Er forsikringstager og AP Pension uenige om, 

hvordan forsikringsaftalen skal forstås, eller 

om hvorvidt betingelserne for forsikringsdæk-

ninger er opfyldt, og opnås der ikke enighed 

efter fornyet henvendelse til den relevante af-

deling i AP Pension, kan AP Pensions klagean-

svarlige kontaktes.  

 

Får forsikringstager ikke medhold i sin klage, 

kan klagen indbringes for Ankenævnet for 

Forsikring, Østergade 18, 2. sal, 1100 Køben-

havn K.  

 

Klager skal indsendes på et særligt skema, 

som bestilles hos AP Pension, Ankenævnet for 

Forsikring, Forbrugerrådet eller hentes på An-

kenævnets hjemmeside, www.ankeforsik-

ring.dk. Ved indgivelse af klage skal forbruge-

ren betale et gebyr.  

 

 

 

2. Opsparingsdelen 

2.1. Generelt om placering i opsparings-

fonde 

AP Pensions stiller en række opsparingsfonde 

til rådighed. Forsikringstageren kan frit vælge 

mellem de udbudte opsparingsfonde, når 

pensionsopsparingen skal placeres, med min-

dre der er tale om en firmapensionsordning, 

hvor arbejdsgiveren har bestemt fordelingen 

eller begrænset udbuddet af opsparings-

fonde. 

 

Oversigt over opsparingsfonde kan rekvireres 

hos AP Pension og fremgår i øvrigt på appen-

sion.dk. Her findes aktuel information om fon-

dene – herunder investeringsstrategi og un-

derliggende aktiver. 

 

AP Pension kan til enhver tid udvide fondsud-

buddet ved at indgå aftaler med nye fondsfor-

valtere. 

 

Det er AP Pension, der ejer de investerings-

beviser, certifikater eller units, som udstedes 

af fondsforvalterne. 

 

Opsparingen på forsikringen placeres blandt 

de opsparingsfonde, forsikringstageren har 

valgt. AP Pension garanterer, at forsikringens 

opsparing (efter fradrag af AP Pensions admi-

nistrationsomkostninger og eventuelt købstil-

læg) dag for dag forrentes med præcist det 

afkast, der følger af udviklingen i den indre 

værdi i de opsparingsfonde, forsikringstage-

ren har valgt. Det betyder, at opsparingen 

både kan stige og falde på daglig basis. 

 

Der gælder særlige regler for opsparingsfonde 

med KursGaranti, se nedenfor. 

 

Eventuelt udbytte på opsparingsfondene til-

skrives opsparingen, og geninvesteres auto-

matisk i samme opsparingsfond, som udbyt-

tet stammer fra. 

 

Pensionsafkastbeskatning efter gældende lov 

og regler, eller nye afgifter/beskatninger, som 

afløser/supplerer disse, modregnes i den 

nævnte forrentning. 

 

AP Pension forbeholder sig ret til med 1 må-

neders varsel at fjerne en eller flere opspa-

ringsfonde fra udbuddet. I den situation kan 

forsikringstageren vælge nye opsparings-

fonde blandt de opsparingsfonde, AP Pensions 

udbyder. 

 

Hvis forsikringstageren ikke vælger nye op-

sparingsfonde, vil AP Pension overføre vær-

dien til en fond for danske korte obligationer 

med minimal risiko. 

 

Hvis en fondsforvalter opsiger samarbejdet 

med AP Pension, kan forsikringstageren 

vælge en ny fordeling på samme måde som 

beskrevet ovenfor. 

 

I situationer, hvor AP Pension vælger at er-

statte en bestående opsparingsfond med en 

anden opsparingsfond, kan AP Pension vælge 

at overføre værdien fra den bestående opspa-

ringsfond til den nye opsparingsfond frem for 

en fond for danske korte obligationer, dog 

fortsat med 1 måneds varsel. 

 

 

Forsikringstageren kan give en tredje person 

fuldmagt til at vælge indbetalingernes forde-

ling samt fuldmagt til at handle med opspa-

ringsfonde. AP Pension vil forlange dokumen-

tation for fuldmagtsforholdet. 

2.2. Opsparing med KursGaranti 

Der er to kurser på opsparingsfonde med 

KursGaranti. En handelskurs baseret på indre 

værdi, og en garantikurs der angiver fondens 

minimumsværdi på fondens udløbstidspunkt.  

 

KursGarantien er bestemt i Euro. Omregnet til 

danske kroner, vil en ændring af kursen på 

Euro målt i danske kroner påvirke KursGaran-

tien. 

 

KursGarantien i Euro vurderes mindst en 

gang hver måned, og hæves til værdien for 

handelskursen, såfremt handelskursen på 
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vurderingstidspunktet er højere end den fore-

gående garantikurs. 

2.3. Fordeling af indbetalinger  

Forsikringstageren vælger selv indbetalingens 

fordeling i procent mellem de udbudte opspa-

ringsfonde, og forsikringstageren eller fuld-

magtshaveren kan til enhver tid ændre forde-

lingen.  

 

Når AP Pension modtager indbetalinger, ska-

bes der automatisk købsordrer i de opspa-

ringsfonde, forsikringstageren har valgt som 

“indbetalingsfordeling”. Se ”Handel med op-

sparingsfonde” nedenfor. 

 

Hvis forsikringstageren ikke har valgt en ”ind-

betalingsfordeling”, før AP Pension modtager 

første indbetaling, placerer AP Pension indbe-

talingen i en fond for danske korte obligatio-

ner med minimal risiko. 

2.4. Handel med opsparingsfonde 

Forsikringstageren kan omplacere den opspa-

ring, der er placeret i opsparingsfondene. 

Dette kalder AP Pension handel med opspa-

ringsfonde.  

 

Handlerne får ikke effekt på den fremtidige 

fordeling af indbetalingerne, med mindre der 

samtidig vælges en ny indbetalingsfordeling 

(jf. Fordeling af indbetalinger). 

 

Handelsønsker skal enten registreres via AP 

Pensions kundeportal Min Pension på appen-

sion.dk  eller meddeles pr. brev eller fax med 

underskrift. Hvis der opstår tvivl om, hvilke 

handler der ønskes gennemført, gennemfører 

AP Pension ingen handler, men kontakter for-

sikringstageren eller fuldmagtshaveren. 

2.5. Generelt  

På grundlag af forsikringstagerens handelsøn-

sker skabes der købs- og salgsordrer i opspa-

ringsfondene. Handelsønsker kan rettes eller 

slettes frem til kl. 24.00 på ordredagen (regi-

streringsdagen). Handelsønsker, der registre-

res fredag, lørdag og søndag, kan rettes eller 

slettes frem til søndag kl. 24.00. 

 

Handelsønsker gennemføres til kurserne på 

førstkommende handelsdag efter ordreda-

gen, hvor der findes kurs på alle de opspa-

ringsfonde, der indgår i handlen. 

2.6. Specielt for fonde med KursGaranti 

Indtil videre sættes der kun handelskurs for 

opsparingsfonde med KursGaranti en gang 

om ugen. Dette sker på alle tirsdage, der ikke 

er helligdage. Derfor kan handler med opspa-

ringsfonde med KursGaranti kun gennemfø-

res en gang om ugen forudsat tirsdag i denne 

uge ikke er en helligdag. Såfremt en opspa-

ringsfond med KursGaranti indgår i en handel, 

afregnes alle underliggende handler til tirs-

dagskurserne. En sådan handel kan registre-

res, ændres eller slettes frem til mandag kl. 

24.00. 

2.7. Øvrige forhold 

AP Pension forpligter sig til at afregne ordrer 

til kurserne på senest femte handelsdag, efter 

at indbetalingen eller handelsønsket er mod-

taget. Fem dages fristen gælder dog ikke for 

anmodning om genkøb, herunder overførsel. 

Handelsdage er dage, hvor alle opsparings-

fonde, der indgår i en handel, kurssættes. 

Hvis en handel ikke kan gennemføres inden 

for tidsfristen, og dette ikke skyldes AP Pen-

sion, hæfter AP Pension ikke for et eventuelt 

tab, forsikringstageren måtte få.  

 

Hvis indbetalingsfordelingen eller handelsøn-

sket indeholder opsparingsfonde med Kurs-

Garanti, lempes ovenstående forpligtelse til 

11 handelsdage, idet disse fonde kun kurs-

sættes en gang om ugen. 

 

Hvis der på tidspunktet for registrering af et 

handelsønske allerede er registreret handler, 

fx som følge af indbetalinger eller betaling af 

forsikringsdækninger mv. kan effekten være, 

at handelsønsket udskydes, indtil de øvrige 

ordrer er afviklede. Udskydes et handelsøn-

ske, kan handelsønsket rettes eller slettes, 

indtil ordrerne bliver skabt. 

 

Når en handel er gennemført, sender AP Pen-

sion en handelsbekræftelse til forsikringsta-

geren eller placerer i elektronisk form en han-

delsbekræftelse på kundeportalen Min Pen-

sion. 

3. Forsikringsdelen 

3.1. Pensionering  

Opsparingen udbetales enten som et en-

gangsbeløb eller som en månedlig udbetaling 

fra den aftalte dato. Hvis pensionen skal ud-

betales månedligt, kan forsikringstageren 

vælge mellem de vilkår for udbetalingerne, 

der gælder, når udbetalingen starter.  

 

Før udbetalingen oplyser AP Pension, hvilken 

dokumentation der er nødvendig. AP Pension 

har ret til at kræve eventuelle yderligere op-

lysninger. Hvis udbetalingen er betinget af, at 

den sikrede er i live, kan AP Pension løbende 

kræve dokumentation for dette. 
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3.2. Dødsfald 

Den valgte forsikring udbetales ved dødsfald. 

 

Anmeldelse af dødsfald  

Dødsfald bør anmeldes til AP Pension hurtigst 

muligt af hensyn til de efterladte, som skal 

have udbetalt forsikringen.  

 

Før udbetalingen kan finde sted, oplyser AP 

Pension, hvilken dokumentation der er nød-

vendig. AP Pension har ret til at kræve even-

tuelle yderligere oplysninger. 

 

Udbetaling  

Når de nødvendige oplysninger er modtaget, 

udbetales forsikringen til den/de sikrede. 

 

Hvis forsikringen skal udbetales månedligt, 

kan den/de sikrede vælge mellem de vilkår 

for udbetalingerne, der gælder, når udbeta-

lingerne starter. Udbetalingen sker fra den 1. 

i måneden efter dødsfaldet. 

 

Undtagelser 

Uanset hvor længe forsikringen har været i 

kraft, er det kun opsparingen, der udbetales, 

hvis dødsfaldet skyldes deltagelse i krigstje-

neste eller borgerlige uroligheder. 

 

Hvis der opstår krigstilstand eller anden fare-

forøgelse af tilsvarende art på dansk område, 

kan der blive tale om at forøge indbetalingen 

for risikodækningen og/eller nedsættelse af 

forsikringen ved dødsfald. Reglerne for dette 

er anmeldt til den offentlige tilsynsmyndig-

hed. 

 

Følgende undtagelser gælder alene for ord-

ninger, der ikke er obligatoriske firmapensi-

onsordninger: 

 

Hvis forsikringen ikke har været i kraft uaf-

brudt i et år, udbetaler AP Pension kun opspa-

ringen, hvis dødsfaldet skyldes: 

 

• Selvmord 

• Ophold i eller rejser til områder uden for 

Danmark, hvor risikoen for dødsfald er 

forøget på grund af krigstilstand, borger-

lige uroligheder, epidemier eller lignende 

omstændigheder. 

• Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestig-

ning, motorvæddeløb, farlig sport eller an-

det, der kan sidestilles hermed. 

• Flyvning, bortset fra som passager i of-

fentlig godkendt lufttrafik. 

3.3. Invaliditet 

Hvis det er anført i Opsparings- og forsik-

ringsoversigten, er der ret til udbetaling af 

forsikringsdækning og “fritagelse for indbeta-

ling” i tilfælde af, at forsikrede mister sin er-

hvervsevne som følge af sygdom eller ulyk-

kestilfælde.  

 

Hvis forsikringstageren har fået ret til “frita-

gelse for indbetaling”, sikrer AP Pension, at 

opsparingen forøges med det aftalte beløb 

hver måned. Samtidig opretholdes forsik-

ringsdækningen, som om indbetalingen var 

fortsat. 

 

I det følgende er udbetaling af ydelser og “fri-

tagelse for indbetaling” under ét benævnt “in-

valideydelser”. 

 

Hvis forsikringen er oprettet i forbindelse med 

en firmapensionsaftale, såvel obligatorisk 

som frivillig, kan det være aftalt, at arbejds-

giveren har ret til udbetalingen, så længe der 

udbetales løn fra arbejdsgiveren. 

 

Tab af erhvervsevnen indebærer, at forsik-

rede på grund af sygdom eller ulykkestilfælde 

ikke længere er i stand til at tjene mere end 

enten ½ eller 1/3 af, hvad der i samme egn 

er almindeligt for fuldt arbejdsdygtige perso-

ner med tilsvarende uddannelse og alder. Ved 

vurderingen tager AP Pension hensyn til for-

sikredes nuværende tilstand, uddannelse og 

tidligere beskæftigelse. 

 

Det er i “Opsparings- og forsikringsoversig-

ten” anført, i hvilken grad erhvervsevnen skal 

være nedsat for, at der er ret til invalideydel-

ser.  

 

Forsikrede skal overholde lægelige råd og an-

visninger, som med rimelig sikkerhed kan in-

debære, at han eller hun genvinder en be-

tragtelig del af erhvervsevnen. 

 

Undtagelser  

Uanset hvor længe forsikringen har været i 

kraft, er der ikke dækning ved invaliditet, hvis 

invaliditeten skyldes:  

 

• Deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige 

uroligheder 

• Sygdom eller ulykkestilfælde som forsik-

rede har fremkaldt med forsæt 

• Nervøse klager der ikke lægeligt kan be-

tegnes som længevarende psykisk lidelse 

• Legemlige sygdomstilstande uden objek-

tive sygdomstegn, medmindre tilstanden 

har medført hospitalsindlæggelse. 
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Hvis der opstår krigstilstand eller anden til-

svarende fareforøgelse på dansk område, kan 

der blive tale om forøgelse af indbetalingen 

for invaliditetsdækningen og/eller nedsæt-

telse af forsikringen ved invaliditet. Reglerne 

for dette er anmeldt til den offentlige tilsyns-

myndighed. 

 

Følgende undtagelser gælder alene for ord-

ninger, der ikke er obligatoriske firmapensi-

onsordninger:  

 

Hvis forsikringen ikke har været i kraft uaf-

brudt i et år, er der ikke dækning ved invali-

ditet, hvis invaliditeten skyldes: 

 

• Selvmordsforsøg 

• Ophold i eller rejser til områder uden for 

Danmark, hvor risikoen for invaliditet er 

forøget på grund af krigstilstand, borger-

lige uroligheder, epidemier eller lignende 

omstændigheder 

• Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestig-

ning, motorvæddeløb, farlig sport eller an-

det, der kan sidestilles hermed 

• Flyvning, bortset fra som passager i of-

fentlig godkendt lufttrafik. 

 

 

3.4. Erhvervsskifte 

Prisen for invalideydelsen er afhængig af for-

sikredes erhverv. Derfor skal det straks mel-

des til AP Pension, hvis forsikrede skifter ar-

bejdsopgaver, stilling eller virksomhed. Hvis 

de nye oplysninger medfører en ændring af 

prisen for invalideydelserne, reguleres indbe-

talingen fra den 1. i den kommende måned.  

 

Hvis forsikrede ikke har meddelt en ændring i 

erhverv, virksomhedens eller arbejdets art, 

hæfter AP Pension kun for en invalideydelse, 

der svarer til den faktisk afholdte betaling. 

 

Anmeldelse 

Forsikringstageren skal anmelde invaliditet 

inden for et år efter det tidspunkt, hvor han 

eller hun har mistet sin erhvervsevne. Forsik-

ringen omfatter ikke udbetaling for tiden 

forud for anmeldelsen, hvis der er gået mere 

end et år.  

 

Før udbetaling kan finde sted, oplyser AP Pen-

sion, hvilken dokumentation der er nødven-

dig. AP Pension har ret til at kræve eventuelle 

yderligere oplysninger, der er nødvendige til 

bedømmelse af helbredstilstanden. Det kan 

f.eks. være en undersøgelse hos en læge, 

som er udpeget af AP Pension.  

 

Hvis forsikredes helbredstilstand forbedres, 

er han eller hun forpligtet til at meddele det 

til AP Pension. 

 

Vurdering  

AP Pension kan til enhver tid kræve dokumen-

tation for, at forsikrede opfylder betingelserne 

for at få invalideydelsen udbetalt. AP Pension 

foretager altid sin egen vurdering af forsikre-

des erhvervsevnetab.  

 

AP Pension kan gøre udbetalingen betinget af, 

at forsikrede søger lægelig behandling, om-

skoling, genoptræning eller uddannelse for at 

genvinde erhvervsevnen. 

3.5. Udbetaling  

Månedlige udbetalinger begynder, når er-

hvervsevnen har været nedsat uafbrudt i 3 

måneder. De begynder den 1. i måneden. 

Forsikringstageren kan vælge mellem de vil-

kår for udbetalingerne, der gælder, når udbe-

talingerne starter.  

 

Udbetalingen fortsætter, så længe erhvervs-

evnen er nedsat i den påkrævede grad frem 

til forsikringens ophørsdato. Hvis erhvervsev-

nen genvindes, så forudsætningen for udbe-

taling ikke længere er til stede, ophører inva-

lideydelsen med udgangen af måneden.  

 

Hvis forsikrede er under omskoling, fortsæt-

ter retten til “fritagelse for indbetaling” samt 

udbetaling af invalideydelsen under omskolin-

gen, dog højst i 3 år. Omskolingsplanen skal 

godkendes af AP Pension. Det kan være en 

betingelse, at omskolingsplanen kan godken-

des af kommunen som berettiget til udbeta-

ling af dagpenge. 

 

Engangsudbetaling sker tidligst 1 år efter ta-

bet af erhvervsevnen, når følgende betingel-

ser er opfyldt: 

 

 

• invaliditeten skønnes at være varig 

• invaliditeten har varet uafbrudt i 1 år 

• forsikrede er i live 1 år efter tabet af er-

hvervsevnen. 

4. Øvrige betingelser  

4.1. Urigtige oplysninger  

Hvis oplysningerne i forbindelse med forsik-

ringens tegning, ændring eller genikraftsæt-

telse er urigtige eller mangelfulde, kan det få 
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konsekvenser for udbetaling af forsikrings-

ydelsen. 

 

• Er de urigtige oplysninger givet svigagtigt, 

kan der ikke gøres krav mod AP Pension.  

• Er de urigtige oplysninger afgivet i god 

tro, hæfter AP Pension som hvis de var 

rigtige. 

• Er der afgivet urigtige oplysninger, der 

ikke er nævnt i de to første punkter, er AP 

Pension fri for ansvar, hvis AP Pension 

ikke ville have overtaget forsikringen med 

kendskab til de korrekte forhold. 

• Hvis AP Pension ville have overtaget for-

sikringen, hæfter AP Pension kun for en 

forsikring af størrelse og indhold, som AP 

Pension ville have tilbudt for den aftalte 

præmie, hvis AP Pension ved tegningen 

havde fået de rigtige oplysninger. 

• Hvis forsikringen har været i kraft uaf-

brudt i mere end fem år, vil AP Pension– i 

tilfælde af forsikredes død – kun gøre urig-

tige oplysninger gældende, hvis der er 

tale om svig, eller hvis alderen er forkert 

opgivet. 

4.2. Betaling for administration og for-

sikringsdækning 

Betalingen for administration og forsikrings-

dækning fratrækkes løbende i forsikringens 

opsparing.  

 

Betalingen fastlægges i forhold til beregnings-

grundlaget og er afhængig af en række for-

hold, for eksempel forsikringsdækningens art 

og forsikredes alder. Betalingen kan herud-

over ændres i overensstemmelse med æn-

dringer i beregningsgrundlaget. 

 

Fradraget i opsparingen fordeles forholds-

mæssigt mellem opsparingsfondene. 

4.3. Indbetaling  

Indbetalingen kan enten foregå som aftalte 

løbende indbetalinger eller aftalte en-

gangsindbetalinger. De forfalder til betaling 

på de datoer, der er aftalt mellem forsikrings-

tageren og AP Pension.  

 

Indbetalingen skal ske via elektronisk beta-

lingsservice eller på anden aftalt måde. Ved 

anvendelse af elektronisk betalingsservice vil 

der være forskel på den dato pengene træk-

kes på kontoen, og den dato AP Pension mod-

tager pengene. AP Pension placerer indbeta-

lingen, når den er modtaget, som nævnt i af-

snittet Opsparingsdelen. 

 

Betaling for forsikringsdækning ved død 

og/eller invaliditet samt omkostninger, der 

ikke afholdes af indbetalingen, fratrækkes i 

forsikringens opsparing. Fradraget fordeles 

mellem de opsparingsfonde, der er valgt på 

forsikringen, i forhold til fondsværdien for 

hver enkelt opsparingsfond. 

 

Omkostninger, der afholdes af indbetalingen, 

fratrækkes direkte i indbetalingen, før pen-

gene placeres i opsparingsfonde. 

 

Første indbetaling  

Første indbetaling forfalder til betaling, når 

forsikringen træder i kraft, men opkrævnin-

gen af den vil først blive sendt efter dette tids-

punkt. Hvis forsikringstageren ikke betaler 

første indbetaling senest 3 dage efter op-

krævningen, ophører AP Pensions ansvar for 

de etablerede forsikringsdækninger ved død 

og invaliditet. 

 

Senere indbetalinger  

AP Pension foretager opkrævning via elektro-

nisk betalingsservice. Opkrævningen foreta-

ges tidligst 1 uge før forfald.  

 

Hvis senere indbetalinger ikke betales, fra-

trækker AP Pension betalingen til dæknin-

gerne ved død og invaliditet i opsparingen, så 

forsikringsdækninger fortsætter uændret. 

 

Forsikringsdækningerne kan fortsætte, indtil 

opsparingen er opbrugt, dog ikke længere 

end til de aftalte udløbsdatoer. Umiddelbart 

inden opsparingen er opbrugt, meddeler AP 

Pension dette til forsikringstageren. 

 

Hvis værdien af opsparingen på et hvilket som 

helst tidspunkt falder til en mindre værdi end 

det, som betalingen for risikodækningerne og 

omkostninger forventes at blive inden for en 

12 måneders periode, sender AP Pension en 

opkrævning på dette beløb. Anden opkræv-

ning sender AP Pension tidligst 1 måned efter 

første opkrævning, og hvis indbetalingen ikke 

er sket 1 uge efter, bortfalder forsikringsdæk-

ningen. Det sker dog tidligst tre måneder ef-

ter første opkrævning. 

 

Hvis AP Pensions ansvar er bortfaldet, træder 

det i kraft igen, hvis de forfaldne indbetalinger 

betales senest 1 måned efter bortfaldet. 

 

Genoptagelse af betalingen 

Forsikringen kan sættes i kraft igen på et hvil-

ket som helst tidspunkt, under forudsætning 

af at der afgives tilfredsstillende helbredsop-

lysninger. 
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Forrentning med tilbagevirkende kraft  

I tilfælde hvor AP Pension skal forrente et be-

løb med tilbagevirkende kraft, bliver beløbet 

opgjort efter Forsikringsaftalelovens § 24 stk. 

2.  

 

Hvis forrentningen er større end 200 kr., reg-

ner AP Pension i stedet med en rente, der sva-

rer til det gennemsnitlige afkast af de fonde, 

forsikringstageren har haft i den pågældende 

periode. 

 

Bliver forrentningen regnet ud fra det gen-

nemsnitlige afkast mindre, end hvis det var 

opgjort efter Forsikringsaftalelovens § 24 stk. 

2, vil forsikringstageren få tilskrevet renter 

efter Forsikringsaftalelovens § 24 stk. 2. 

 

Hvis AP Pension skal opkræve et beløb med 

tilbagevirkende kraft, bliver der ikke opkræ-

vet renter. 

4.4. Ophævelse og udbetaling af opspa-

ringen 

Forsikringstageren har ret til at hæve forsik-

ringsforholdet og få udbetalt opsparingen. 

Hvis opsparingen er større end den valgte for-

sikring ved død, kan udbetalingen af forskel-

len mellem opsparingen og forsikringen gøres 

betinget af tilfredsstillende helbredsoplysnin-

ger. 

 

Hvis forsikringen er oprettet i forbindelse med 

en firmapensionsaftale, kan det være aftalt, 

at det ikke er muligt at hæve forsikringsfor-

holdet og få udbetalt forsikringens opsparing. 

4.5. Forsikringsdækning uden opsparing  

Forsikringstageren har ret til at stoppe indbe-

talingen. Forsikringen kan herefter fortsætte 

på en af følgende måder: 

 

• Forsikringsdækningen ved død og invalidi-

tet kan opretholdes, så længe betalingen 

til disse dækninger kan dækkes af forsik-

ringens opsparing. 

• Forsikringsdækningerne ved død og inva-

liditet bortfalder. 

 

Forsikringstageren har fortsat ret til at ompla-

cere sin opsparing i opsparingsfondene. 

 

Hvis opsparingen 3 måneder eller senere, ef-

ter indbetalingen er ophørt, er mindre end 

6.000 kr. (basistal fra 1998 pristalsreguleret 

efterfølgende), er AP Pension berettiget til at 

ophæve forsikringen og udbetale opsparin-

gen. 

 


