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Invalidepension og invalidesum  
  

 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab FT-nr. : 63010    Produkt :  Invalidepension og invalidesum 
 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? 
Invalidepension er en forsikring, der udbetales løbende, hvis forsikredes (hvis helbred er forsikret) erhvervsevne nedsættes i dæk-
ningsberettiget grad. Ved tilkendelse af invalidepension gives præmiefritagelse. Forsikringen rummer endvidere en invalidesummen, 
der udbetales som en sum, når forsikredes erhvervsevne nedsættes i dækningsberettiget grad.  

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

 Invalidepension ved midlertidig nedsæt-
telse af erhvervsevnen: der er dækning 

ved midlertidig erhvervsevnenedsættelse, 
hvis erhvervsevnen i dækningsberettiget 
grad nedsættes med mindst 2/3. Vurderin-
gen sker i forhold til eget erhverv, og der 
kan alene ske udbetaling for en begrænset 
periode. 
 

 Invalidepension ved varig nedsættelse 
af erhvervsevnen: der er dækning, hvis 

erhvervsevnen i dækningsberettiget grad 
er nedsat varigt med mindst 2/3 generelt. 
Vurderingen sker i forhold til eget og andre 
erhverv. Udbetalingen ophører senest ved 
ophør af forsikringsdækningen. 
 

 Invalidepension: Erhvervsevnen skal væ-

re nedsat i dækningsberettiget grad, uaf-
brudt i en periode på 3 måneder, før forsik-
ringen kan komme til udbetaling. Forsikrin-
gen skal være i kraft i hele denne periode. 

 

 Præmiefritagelse: Ved tilkendelse af inva-

lidepension gives der samtidig præmiefri-
tagelse. 
 

 Udbetaling af invalidepension og/eller 
ydelse af præmiefritagelse træder i kraft 
den 1. i måneden efter nedsættelsen af er-
hvervsevnen har varet uafbrudt i 3 måne-
der. 

 

 Invalidesummen kommer til udbetaling, 

hvis forsikredes erhvervsevne i dæknings-
berettiget grad nedsættes med 2/3. Ned-
sættelsen skal være varig. Erhvervsevnen 
skal være nedsat med 2/3 uafbrudt i en pe-
riode på 1 år, før der kan ske udbetaling, 
og forsikrede skal være i live 1 år efter in-
validitetens indtræden.  
 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

 Hvis erhvervsevnen var nedsat i dæk-
ningsberettiget grad, inden forsikringen 
blev oprettet. 

 Hvis dækningen er ophørt, inden er-
hvervsevnen vurderes nedsat i dæk-
ningsberettiget grad. 

 I det første år i forsikringstiden dækkes 
ikke rejser og ophold uden for Danmark 
hvor risikoen er forøget på grund af 
krigstilstand, borgerkrig, epidemier eller 
andre omstændigheder, der i risikomæs-
sig henseende kan sidestilles hermed, 
eller hvor der officielt er advaret mod 
sundhedsfare eller anden fare.  

 I det første år i forsikringstiden dækkes 
ikke deltagelse i ekspeditioner til farlige 
områder, bjergbestigning, motorvædde-
løb, bobkørsel, racerbådsløb, rapelling, 
drageflyvning, parasailing/-gliding, kunst-
flyvning, ultralight flyvning, ballonflyvning, 
faldskærmsudspring, traktor pulling eller 
anden farlig sport eller i foretagender, 
der i farlighed kan sidestilles hermed.  

 Aldrig invaliditet som følge krigsdeltagel-
se eller lign., medmindre der er tale om 
krigstjeneste inden for det danske forsvar 
eller efter den danske regerings ordre, 
forudsat forsikringen har været i kraft de 
sidste 6 måneder før krigen. 

 Der er ikke dækning, hvis forsikrede er 
under revalidering. 

 Hvis forsikrede har været uden er-
hvervsmæssig beskæftigelse i mere end 
12 måneder forud for 1. sygedag/ skade-
dag, er der ikke ret til udbetaling efter 
bestemmelserne for midlertidigt tab af 
erhvervsevne. 

 Deltagelse i flyvning – bortset fra flyvning 
som passager i offentlig godkendt lufttra-
fik. (Gælder ikke ved obligatoriske ord-
ninger). 

 Udbetaling og/ eller præmiefritagelse op-
hører, hvis erhvervsevnen genvindes i en 
sådan grad, at betingelserne for udbeta-
ling og/eller præmiefritagelse ikke længe-
re er til stede. 

 Ej ved forsætlig fremkaldelse af forsik-
ringsbegivenheden. 
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 Ved urigtige eller mangelfulde oplysnin-
ger, kan dækningen helt eller delvist 
bortfalde. 

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

Invalidepension: har forsikrede modtaget 
udbetaling ved midlertidigt erhvervsevne-
tab, kan der i en periode på 2 år efter op-
hør af en sådan udbetaling ikke ske udbe-
taling ved midlertidigt erhvervsevnetab, 
medmindre der ikke er nogen sammen-
hæng til det tidligere sygdomsforløb. 
 

 

 

Hvor er jeg dækket? 

 I hele verden. 

 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Anmeldelse af en skade, skal hurtigst muligt ske på en blanket. 

- Dokumentere at der er tale om en dækningsberettiget skade. 

- En tabsbegrænsningspligt, herunder pligt til at modtage lægelig behandling. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

- Præmien betales ved påkrav på forfaldsdagene, som er anført i policen. 

 

 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringens ikrafttræden og dækningsudløb på de enkelte forsikringsdækninger fremgår af policen. 

Forsikringen dækker fra det tidspunkt, AP Pension har antaget forsikringen uden forbehold. Andet tidspunkt kan aftales. 

Har AP Pension taget forbehold, dækker forsikringen først fra det tidspunkt, forsikringstageren har afsendt accept på AP 
Pensions tilbud. 

For indskudsbetalte forsikringer kan forsikringsdækningen gøres betinget af, at indskuddet er modtaget i AP Pension. 

Hvis præmiebetalingen indstilles før det tidspunkt, der er fastsat i policen, bliver forsikringen ændret til en præmiefri forsik-
ring (fripolice) med nedsat forsikringsdækning, medmindre andet er aftalt med AP Pension. 

 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Dækningen kan den opsiges skriftlig til næste præmieforfald med virkning til fra dette tidspunkt. 

 

 


