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Gruppelivsforsikring – Invalidepension 
 

 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab   FT-nr. : 63010   Produkt : Invalidepension     
 Danmark 
 

Dette dokument udgør alene en del af de prækontraktuelle oplysninger, hvor visse generelle og overordnede forhold om typen 
af forsikring er beskrevet. Dokumentet skal ses i sammenhæng med de øvrige oplysninger, der modtages i forbindelse med 
indgåelsen af forsikringsaftalen, herunder forsikringsbetingelser og pensionsoversigt/ forsikringsbevis. Det er således altid din 
egen specifikke aftale, herunder din pensionsoversigt/ forsikringsbevis og forsikringsbetingelser, der beskriver dine rettigheder – 
ikke dette dokument.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen invalidepension giver ret til en løbende udbetaling, hvis forsikrede (hvis liv er forsikret) i forsikringstiden pga. sygdom eller 
ulykke får en dækningsberettiget skade.  

 

  

Hvad dækker den? 

 Der er dækning ved midlertidig erhvervs-
evnenedsættelse, hvis erhvervsevnen 
nedsættes i dækningsberettiget grad med 
2/3, og forsikrede herved oplever et ind-
tægtstab. Vurderingen sker i forhold til eget 
erhverv, og der kan alene ske udbetaling 
for en begrænset periode.  

 Der er dækning, så længe erhvervsevnen 
nedsættes generelt i dækningsberettiget 
grad med 2/3, og forsikrede herved oplever 
et indtægtstab. Vurderingen sker i forhold 
til eget og andre erhverv.  

 Erhvervsevnen skal være nedsat i dæk-
ningsberettiget grad, og indtægtstabet skal 
være til stede uafbrudt i en periode på 3 
måneder, før forsikringen kan komme til 
udbetaling. Forsikringen skal være i kraft i 
hele denne periode. 

 Præmiefritagelse hvis betingelserne for 
midlertidigt eller generelt erhvervsevnetab 
er opfyldt. 

 
 

 
Forsikringssummen fremgår af forsikringsbe-
viset. 

 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

 

 Udløsning af forsikringsbegivenheden 
som en følge af krigstilstand eller anden 
fareforøgelse på dansk område. 

 Uden for dansk område dækker forsik-
ringen ikke forsikringsbegivenheder, der 
er en følge af deltagelse i krig, oprør eller 
lignende. 

 Skader der anmeldes senere end 6 må-
neder efter forsikringens ophør. 

 Er forsikrede under revalidering, er der 
ikke dækning. 

 Genvindes erhvervsevnen i en sådan 
grad, at forudsætningerne for udbetaling 
ikke længere er til stede, ophører udbe-
talingen. 

 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Hvis forsikrede har været uden beskæfti-
gelse 12 måneder før 1. sygedag (ved 
ulykkestilfælde forud for skadedagen), kan 
der ikke ske udbetaling efter bestemmel-
serne om midlertidigt erhvervsevne. 

! Hvis der er sket udbetaling efter bestem-
melserne for midlertidigt erhvervsevnetab, 
kan der i en periode på 24 måneder ikke 
ske udbetaling efter disse bestemmelser 
vedr. samme sygdomsforløb. 

! Hvis forsikrede afgiver urigtige og ufuld-
stændige oplysninger, kan dækningen æn-
dres og helt bortfalde. 
 
 
 

 

Hvor er jeg dækket? 

 Hele verden. 
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 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- En skade skal hurtigt anmeldes til AP Pension og inden forsikredes død på en blanket. 
- Dokumentere kravet. 

 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Præmien betales som aftalt med AP Pension. Præmien forfalder helårligt forud for en 1. januar. Der sendes en opkræv-

ning af præmien med en betalingsfrist på 21 dage, hvis ikke andet er aftalt. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Dækningen under gruppelivsforsikringen indtræder den dag, AP Pension antager forsikringen, medmindre anden ikraft-
trædelsesdato er aftalt. 

 Dækningen bortfalder: 

- Når forsikrede fylder 67 år, medmindre andet fremgår af forsikringsbeviset. 

- Hvis det tilsluttede selskab /AP Pension opsiger med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, medmindre 
andet er aftalt. 

- Hvis præmien ikke betales, ophører dækningen. 

- Hvis forsikrede udtræder af gruppen. 
 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Den forsikrede kan ikke opsige aftalen.  

 


