
 
 

 

Almindelige forsikringsbetingelser for 

Tab af Certifikat (Civil Luftfart) 
 

Nr. 2021-05-01 

Indhold 

1. Aftalegrundlag ...................... 2 

2. Dækning ved Tab af Certifikat2 

3. Undtagelser .......................... 2 

4. Øvrige betingelser ................ 3 

5. Løbende ydelser ved Tab af Certifikat 3 

6. Præmiefritagelse ved Tab af Certifikat 3 

7. Sum ved Tab af Certifikat ...... 3 

8. Anmeldelse ........................... 3 

9. Ophør af dækning ................. 3 

10. Erhvervsplanlægning ............ 3 

11. Voldgift ................................. 4 

 



 
Almindelige forsikringsbetingelser for Tab af Certifikat (Civil Luftfart) nr. 2021-05-01 • AP Pension • 2/4 

1. Aftalegrundlag 

1.1.  

Disse forsikringsbetingelser gælder for Dæk-

ning ved Tab af Certifikat i AP Pension livsfor-

sikringsaktieselskab, CVR-nummer 18530899 

(herefter AP Pension). Desuden gælder AP 

Pensions almindelige forsikringsbetingelser. 

1.2.  

Forsikringen er tegnet for ét-årige perioder, 

og den fortsætter, indtil den ophører efter 

reglerne i de almindelige forsikringsbetingel-

ser. 

1.3.  

AP Pension kan ændre disse betingelser med 

3 måneders varsel til en 1. januar. 

1.4.  

Dækning ved Tab af Certifikat, herunder type 

af dækning i henhold til afsnit 5, 6 og 7, frem-

går af dækningsoversigten. 

2. Dækning ved Tab af Certifikat  

2.1.  

Forsikringen dækker Tab af Certifikat til civil 

luftfart udstedt eller godkendt af Statens Luft-

fartsvæsen. 

2.2.  

Ret til ydelser fra Dækning ved Tab af Certifi-

kat indtræder, hvis forsikrede ikke længere 

opfylder de helbredskrav, der er fastsat for at 

få udstedt og bevare certifikat for forsikredes 

stillingskategori, jf. ”Bestemmelser for Civil 

Luftfart”, og dermed er fuldstændig forhindret 

i at udføre aktiv tjeneste inden for den pågæl-

dende stillingskategori. 

3. Undtagelser  

3.1.  

Forsikringen dækker ikke Tab af Certifikat, 

der skyldes: 

 

• misbrug af medicin, alkohol eller andre 

stimulerende midler. 

• at forsikrede ved erhvervelsen af certifi-

katet har givet urigtige eller vildledende 

oplysninger om forhold, som efter Statens 

Luftfartsvæsens skøn er af væsentlig be-

tydning for besiddelse af certifikatet. 

• forsæt eller grov uagtsomhed fra forsikre-

des side. 

• sygdom eller tilstand, som alene er sub-

jektive klager over smerter, gener eller 

lignende. Hvis en lægelig undersøgelse 

ikke kan påvise objektive tegn på tilstede-

værelse af mén eller sygdom, dækker for-

sikringen således ikke. 
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4. Øvrige betingelser  

4.1.  

Ved forsikringsbegivenhedens indtræden skal 

forsikrede udføre aktiv tjeneste i den stillings-

kategori, som certifikatet er udstedt til. 

4.2.  

Er forsikredes pensionsgivende løn kun delvis 

udtryk for aktiv tjeneste, nedsættes Dækning 

ved Tab af Certifikat forholdsmæssigt. 

4.3.  

Forsikrede skal stedse nøje overholde læge-

lige råd og anvisninger og i øvrigt foretage 

det, der med rimelighed kan forlanges for at 

kunne generhverve eller bevare certifikatet. 

5. Løbende ydelser ved Tab af 

Certifikat 

5.1.  

Når forsikrede uafbrudt i 3 måneder ikke har 

opfyldt helbredskrav til certifikat, og betingel-

serne for udbetaling af løbende ydelser ved 

invaliditet fra AP Pension ikke er opfyldt, be-

gynder en løbende udbetaling af Dækning ved 

Tab af Certifikat den 1. i den efterfølgende 

måned. 

5.2.  

Hvis en af følgende situationer indtræder, før 

det aftalte ophørstidspunkt for løbende 

ydelse, ophører udbetalingen: 

 

• Forsikrede opfylder betingelserne for ud-

betaling af løbende ydelser ved invaliditet 

fra AP Pension. 

• Forsikrede opfylder helbredskrav til certi-

fikat. 

• Forsikrede dør. 

• Forsikrede generhverver eller med rime-

lighed vil kunne generhverve sit hidtidige 

certifikat. 

5.3.  

Hvis det er aftalt, at udbetaling finder sted i 

et begrænset antal år, kan der for samme li-

delse finde udbetaling sted over flere perio-

der, dog samlet højst det aftalte antal år. 

6. Præmiefritagelse ved Tab af 

Certifikat 

6.1.  

Ret til præmiefritagelse ved Tab af Certifikat 

indtræder, når betingelserne for udbetaling af 

løbende ydelser ved Tab af Certifikat er op-

fyldt. 

6.2.  

Præmiefritagelse ved Tab af Certifikat bortfal-

der efter de samme regler, som gælder for lø-

bende ydelser ved Tab af Certifikat. 

 

 

7. Sum ved Tab af Certifikat 

7.1.  

Sum ved Tab af Certifikat udbetales tidligst ét 

år efter forsikringsbegivenheden, når føl-

gende betingelser er opfyldt: 

 

• Forsikrede har i uafbrudt 12 måneder ikke 

opfyldt helbredskrav til certifikat. 

• Certifikatet er ikke frakendt midlertidigt. 

• Det skønnes, at frakendelsen er varig. 

Skønnet foretages af AP Pension. 

• Forsikrede er i live 1 år efter forsikrings-

begivenheden. 

• Forsikrede er ikke berettiget til udbetaling 

af invalidesum. 

8. Anmeldelse  

8.1.  

Krav om ydelser ved Tab af Certifikat skal 

fremsættes inden 1 år efter det tidspunkt, 

hvor forsikringstageren fik kendskab til de 

omstændigheder, der begrunder kravet. Hvis 

kravet rejses efter, der er forløbet 1 år, dæk-

ker forsikringen ikke for tiden før fremsæt-

telse af kravet. 

9. Ophør af dækning  

9.1.  

Dækning ved Tab af Certifikat bortfalder 

straks, når den forsikrede fratræder sin pen-

sionsgivende stilling. Der er ikke mulighed for 

at videreføre dækning ved Tab af Certifikat. 

9.2.  

Retten til sum ved Tab af Certifikat bortfalder, 

hvis der tidligere er udbetalt sum ved Tab af 

Certifikat eller invalidesum. Der kan således 

kun udbetales én sum. 

10. Erhvervsplanlægning  

10.1.  

Dette afsnit vedrører alene løbende udbeta-

linger i henhold til afsnit 5, hvor udbetalingen 

kan overstige 5 år. 
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10.2.  

Senest 2 år efter den løbende udbetaling ved 

Tab af Certifikat er påbegyndt, kan AP Pen-

sion kræve, at den forsikrede i samarbejde 

med AP Pension lader en plan udarbejde for 

et fremtidigt erhvervsforløb uden for den hid-

tidige stillingskategori. 

10.3.  

Ved udarbejdelsen af planen skal der tages 

hensyn til forsikredes alder, helbredstilstand, 

tidligere uddannelse og personlige ønsker og 

ressourcer, således at der kan opnås en per-

sonligt tilfredsstillende stabil erhvervssitua-

tion. Planen kan indeholde et rimeligt og rea-

listisk omskolingsforløb. 

 

10.4.  

Indtil det tidspunkt, hvor forsikrede opnår en 

stabil erhvervssituation, udbetaler AP Pension 

fuld Dækning ved Tab af Certifikat. Hvis for-

sikrede ikke aktivt følger planen, ophører ud-

betalingen. 

10.5.  

Fra det tidspunkt, hvor forsikrede opnår en 

stabil erhvervssituation, nedsættes ydelsen 

ved Tab af Certifikat, således at forsikredes 

samlede løn, pensionsbidrag samt præmiefri-

tagelse og løbende udbetaling ved Tab af Cer-

tifikat ikke overstiger 90 % af forsikredes 

samlede pensionsgivende løn og pensionsbi-

drag før forsikringsbegivenheden. Udbetaling 

herefter er ikke afhængig af forsikredes er-

hvervssituation. 

11. Voldgift 

11.1.  

Er den forsikrede uenig i AP Pensions vurde-

ring af, om forsikringsbegivenheden ved Tab 

af Certifikat er indtrådt, kan forsikringstage-

ren eller AP Pension kræve spørgsmålet ind-

bragt for en voldgift. 

11.2.  

Hver part udnævner en voldgiftsmand. Vold-

giftsmændene skal være medlemmer af Dan-

ske Flyvelægers Organisation. Voldgiftsmæn-

dene udpeger i fællesskab en opmand. Hvis 

voldgiftsmændene ikke kan blive enige om at 

udpege en opmand, udpeger Landsretten op-

manden. 

11.3.  

Voldgiftsretten fastsætter fordelingen af om-

kostninger. 

11.4.  

Voldgiftens afgørelse er endelig og kan ikke 

indbringes for domstolene. 

11.5.  

I øvrigt gælder den til enhver tid gældende 

lov om voldgift (lov nr. 181 af 25. april 1972). 


