Forsikringsbetingelser – Realkreditforsikring

1. Parterne
Forsikringstager: Realkreditinstituttet, hvor du som
forsikrede er låntager.
Forsikrede: Dig som er låntager hos
realkreditinstituttet, og som har tegnet denne
Realkreditforsikring.
Forsikringsgiver: AXA France IARD,
registreringsnummer 722 057 460
(skadesforsikringsselskabet) og AXA France Vie
registreringsnummer 310 499 959
(livsforsikringsselskabet), kontoradresse: 313,
Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre, Frankrig,
herefter kaldet ”AXA”, ”vi”, ”vores” eller ”os”.

•
•

måneder op til tegningsdagen og aflønnet
for mindst 16 timer pr. uge hos den samme
arbejdsgiver, og
Ikke er i fleksjob, og
Ikke har, eller ikke burde have, kendskab til
kommende arbejdsløshed, eller kendskab til
sygdom eller ulykke, som kan medføre
midlertidig uarbejdsdygtighed eller dødsfald

Vurderingen af, om du er lønmodtager eller
selvstændig erhvervsdrivende afgøres efter reglerne
i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen, samt de for
denne forsikring særskilte definitioner i afsnit 41,
”ordforklaringer”.
Flere forsikrede

Denne forsikring er formidlet til dig igennem Marsh &
McLennan Agency A/S.
Administrator: Marsh & McLennan Agency A/S, der
er administrator for os af denne forsikring. Det er
Marsh & McLennan Agency A/S du skal kontakte
hvis du vil anmelde en skade på denne forsikring. Se
nærmere under afsnit 7 ”Sådan anmelder du en
skade”.
AXA har indgået aftale med dit realkreditinstitut som
forsikringstager om at dække ydelser på dit
realkreditlån på de vilkår, der fremgår af disse
forsikringsbetingelser.
2. Hvad dækker denne forsikring?
Denne forsikring kan have fire forsikringsdækninger:
•
•
•
•

Ufrivillig arbejdsløshed
Dødsfald som følge af ulykke
Midlertidig uarbejdsdygtighed
Dødsfald af anden årsag end ulykke

Ufrivillig arbejdsløshed er altid dækket som
beskrevet i afsnit 15. Derudover medfølger
dækningen ved dødsfald som følge af ulykke altid
uden yderligere beregning.
Dækningen ved midlertidig uarbejdsdygtighed samt
dødsfald af anden årsag end ulykke er
tilvalgsdækninger. Du kan på dit forsikringsbevis se
hvilke dækninger du har.
Hver dækning er detaljeret beskrevet nedenfor.
GENERELLE BETINGELSER
3. Hvem kan tegne denne forsikring?
Du kan tegne denne forsikring hvis du opfylder
følgende betingelser:
•
•
•

Er låntager hos et dansk realkreditinstitut,
og
Er fyldt 18 år, men ikke 65 år, og
Har været fastansat som lønmodtager på
det almindelige arbejdsmarked i Danmark
(ekskl. Grønland og Færøerne) i mindst 6
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Hvis realkreditlånet er optaget af to personer, kan
begge personer tegne forsikringen hvis
betingelserne ovenfor kan opfyldes. Begges navne
vil da fremgå af forsikringsbeviset.
Hvis begge personer er berettigede til en
forsikringsydelse på samme tid, vil der dog kun blive
betalt én forsikringsydelse.
4. Hvornår træder forsikringen i kraft?
Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter
forsikringens tegning.
Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder
kvalifikationsperioden, - se afsnit 17 og 31 nedenfor.
Forsikringsdækningen gælder for ét år ad gangen og
fornys automatisk hvert år med mindre forsikringen
ophører af andre grunde.
5. Forsikringsgebyr
Forsikringsgebyret betales månedsvis forud.
Forsikringsgebyret på tegningstidspunktet fremgår af
forsikringsbeviset.
Forsikringsgebyret er fastsat ud fra din alder og din
lønmodtagerstatus som funktionær eller timelønnet,
som beskrevet i Funktionærloven (lov nr. 81 af 3.
februar 2009 med senere ændringer). Ansættelse på
funktionærlignende vilkår sidestilles med
funktionæransættelse. Hvis du ændrer
lønmodtagerstatus fra funktionær til timelønnet, eller
modsat, skal du gå ind på
www.realkreditforsikring.dk og ændre din forsikring.
Hvis du undlader at ændre forsikringen, vil
forsikringsdækningen i skadestilfælde kunne
reduceres eller bortfalde.
Er der to forsikrede, skal hver forsikret person betale
et forsikringsgebyr.
Det månedlige forsikringsgebyr kan ændres med et
varsel på løbende måned + 30 dage.
Skadesforsikringsafgift til Staten betales sammen
med det månedlige forsikringsgebyr.
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Hvis du opsiger forsikringen indenfor
fortrydelsesfristen på 30 dage, får du hele det
indbetalte forsikringsgebyr og skadesforsikringsafgift
tilbage.
Dækningen ved dødsfald som følge af ulykke er
uden forsikringsgebyr.
6. Udbetaling af forsikringsydelser
Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til
realkreditinstituttet som forsikringstager til dækning
af låneydelsen eller restgælden på dit realkreditlån.
7. Sådan anmelder du en skade
Du, dine arvinger eller boet efter dig, skal hurtigst
muligt anmelde enhver skade til Marsh & McLennan
Agency A/S, der er administrator af forsikringen på
vegne af os. På www.realkreditforsikring.dk kan du
finde en skadesanmeldelse som du skal udfylde,
underskrive og sende til Marsh & McLennan Agency
A/S på adressen:
Marsh & McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum
E-mail: realkreditforsikring@mmc.com
Telefon: 45 95 95 42
Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at
Marsh & McLennan Agency A/S modtager de
oplysninger, der er nødvendige for at kunne
behandle anmeldelsen, for eksempel, men ikke
begrænset til:
•
•

•

•
•
•
•

•

Korrekt udfyldt anmeldelse
Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver. Hvis du
ikke har en opsigelse på grund af en
fagretlig sag hvor der er indgået forlig med
din arbejdsgiver, skal du sende en kopi af
forliget
Dokumentation for ansættelsesforhold og
aflønning hos arbejdsgiver igennem
minimum 12 måneder
Lægeerklæring fra praktiserende læge i
Danmark
Ved dødsfald, dødsattest med angivelse af
dødsårsag
Erklæring fra dit lokale Jobcenter eller Akasse
Dokumentation for udbetaling af
arbejdsløshedsdagpenge eller
sygedagpenge
Dokumentation for låneydelse og restgæld
fra realkreditinstituttet, for eksempel
årsopgørelse eller betalingsserviceoversigt

Du skal selv betale de direkte omkostninger til
fremskaffelse af nødvendige oplysninger i
forbindelse med anmeldelse af en
forsikringshændelse.

Hvis du har anmeldt ufrivillig arbejdsløshed eller
midlertidig uarbejdsdygtighed, og Marsh &
McLennan Agency A/S har godkendt din
anmeldelse, skal du for hver periode på 1 eller 3
måneders sammenhængende arbejdsløshed eller
midlertidig uarbejdsdygtighed, og så længe du
mener at have krav på udbetaling af
forsikringsydelser, indsende en fornyet anmeldelse
til Marsh & McLennan Agency A/S.
Du har ikke krav på udbetaling af forsikringsydelser
fra flere dækningstyper samtidig.
Ændring af anmeldelse fra midlertidig
uarbejdsdygtighed til ufrivillig arbejdsløshed
Hvis vi udbetaler forsikringsydelser – eller du på et
senere tidspunkt i samme
uarbejdsdygtighedsperiode vil blive berettiget til
forsikringsydelse på grund af midlertidig
uarbejdsdygtighed, og du ufrivilligt bliver arbejdsløs,
skal du hurtigst muligt give os skriftlig meddelelse
herom.
Vi fortsætter udbetalingen på grund af
uarbejdsdygtighed, så længe du er berettiget hertil.
Hvis du fortsat er arbejdsløs, efter at du er blevet
erklæret arbejdsdygtig af din læge, skal du udfylde
og fremsende en anmeldelse om ufrivillig
arbejdsløshed til os.
Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for
udbetaling af forsikringsydelser på grund af ufrivillig
arbejdsløshed, vil udbetalingen fortsætte uden
fradrag for ny selvrisikoperiode, så længe du er
arbejdsløs, dog højest i 12 måneder eller 4 kvartaler
fra det tidspunkt, hvor arbejdsløsheden indtrådte.
Vi vil i vurderingen af din anmeldelse om ufrivillig
arbejdsløshed se bort fra, at du ikke har arbejdet i en
sammenhængende periode på mindst 12 måneder
umiddelbart før arbejdsløshedens indtræden, som
ellers er en betingelse for udbetaling af
forsikringsydelser. De 12 måneder regnes i dette
tilfælde frem til uarbejdsdygtighedens indtræden.
Ændring af anmeldelse fra ufrivillig arbejdsløshed til
midlertidig uarbejdsdygtighed
Hvis vi udbetaler forsikringsydelser – eller du på et
senere tidspunkt i samme arbejdsløshedsperiode vil
blive berettiget til forsikringsydelse på grund af
ufrivillig arbejdsløshed, og du bliver midlertidig
uarbejdsdygtig, skal du hurtigst muligt give os
skriftlig meddelelse herom.
Udbetalingen på grund af ufrivillig arbejdsløshed vil
ophøre, og du skal i stedet udfylde og indsende en
anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed til os.
Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for
udbetaling af forsikringsydelser på grund af
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midlertidig uarbejdsdygtighed, vil udbetalingen
fortsætte uden fradrag for en ny selvrisikoperiode, så
længe du er uarbejdsdygtig, dog højst i 12 måneder
eller 4 kvartaler fra det tidspunkt, hvor du blev
uarbejdsdygtig.
Vi vil i vurderingen af din anmeldelse om midlertidig
uarbejdsdygtighed se bort fra, at du på tidspunktet
for anmeldelsen ikke har været i arbejde, som ellers
er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelser.

•

•
•

8. Fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede forsikringsaftale efter
forbrugeraftalelovens § 17.
Fortrydelsesfristen er 30 dage og regnes som
udgangspunkt fra den dag, du har indgået
forsikringsaftalen.
Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en
række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om
den tegnede forsikring. Fortrydelsesfristen løber
ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift
(f.eks. på papir eller e-mail).
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt –
på www.realkreditforsikring.dk, pr. brev eller e-mail underrette Marsh & McLennan Agency A/S om, at du
har fortrudt forsikringsaftalen.

•

•

Når du går på pension, førtidspension,
efterløn, bliver bevilliget ledighedsydelse
eller bliver tilkendt, eller påbegynder,
fleksjob i henhold til lov om aktiv
socialpolitik. Du er forpligtet til omgående at
orientere Marsh & McLennan Agency A/S
herom
Ved udgangen af det kalenderår, hvori du
fylder 67 år
Når der sammenlagt er udbetalt 36
månedlige eller 12 kvartårlige
forsikringsydelser for ufrivillig arbejdsløshed
og der også sammenlagt er udbetalt 36
månedlige eller 12 kvartårlige
forsikringsydelser ved midlertidig
uarbejdsdygtighed, hvis denne
tilvalgsdækning er tegnet
Hvis du ophører med at være lønmodtager
efter reglerne i
arbejdsløshedsforsikringslovgivningen
Hvis du dør

11. Ændring af forsikringsbetingelserne
Vi er berettiget til at foretage ændringer i
forsikringsbetingelserne med et skriftligt varsel på
løbende måned + 30 dage.

Underretning om, at du har fortrudt
forsikringsaftalen, kan pr. brev eller e-mail gives til:

12. Behandling af oplysninger
Ved tegningen af forsikringen tilkendegiver du
udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan
behandles af såvel os som Marsh & McLennan
Agency A/S til administration af forsikringen.

Marsh & McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum
E-mail: realkreditforsikring@mmc.com

Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i
overensstemmelse med reglerne i lov om behandling
af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000
med senere ændringer).

9. Opsigelse af forsikringen
Udover fortrydelsesretten har du ret til når som helst
at opsige forsikringen skriftligt med et varsel på
løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal sendes
til Marsh & McLennan Agency A/S.

Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke
oplysninger vi og Marsh & McLennan Agency A/S
har registreret om dig samt at få oplyst formålet med
registreringen af oplysningerne, hvorfra
oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne
eventuelt er videregivet.

Vi har ret til når som helst at opsige forsikringen
skriftligt med et varsel på 30 dage til forsikringens
årsdag. Derudover kan vi opsige forsikringen uden
varsel hvis du ved forsikringens etablering eller ved
en skade har givet urigtige eller ufuldstændige
oplysninger om eller fortiet omstændigheder, som er
af betydning for os.
10. Ophør af forsikringen
Forsikringsdækningen ophører i den af følgende
situationer, der indtræffer først:
•
•

Du ikke længere har et realkreditlån i et
dansk realkreditinstitut
Når du ikke har indbetalt det løbende
forsikringsgebyr senest ved udløbet af den
frist, som du er blevet givet i skrivelsen, hvor
vi varsler opsigelse af din forsikring

Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at
bestemte registrerede oplysninger om dig ikke
længere gøres til genstand for behandling. Hvis din
indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen
af disse oplysninger straks ophøre.
13. Klageadgang
Der er følgende muligheder for at klage over en
afgørelse truffet af Marsh & McLennan Agency A/S:
Henvendelse til Marsh & McLennan Agency A/S
I første omgang vil vi bede dig henvende dig til
Marsh & McLennan Agency A/S, med anmodning
om at revurdere afgørelsen. Hvis henvendelsen ikke
fører til et tilfredsstillende resultat kan du klage til
den klageansvarlige i AXA.
Klageansvarlig i AXA
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Enhver klage over en forsikring eller en skade, kan
anmeldes til den klageansvarlige i AXA. Klagen skal
sendes til Marsh & McLennan Agency A/S, Att. Den
klageansvarlige. Marsh & McLennan Agency A/S vil
straks sende klagen til os. Hvis henvendelser til den
klageansvarlige i AXA ikke fører til et tilfredsstillende
resultat, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.
Ankenævnet for Forsikring
Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt
klageskema, og der skal betales et gebyr som er
fastsat af Ankenævnet.

havde kendskab til, eller burde have kendskab til,
sygdom eller personskade, som medfører den
midlertidige uarbejdsdygtighed er der dog ikke
dækning herfor.
16. Ufrivillig arbejdsløshed
"Ufrivillig arbejdsløshed" betyder, at du er blevet
afskediget fra dit job og at din ansættelse herefter
ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende
opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette
dokumenteres i form af skriftlig opsigelse fra din
arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os
kan sidestilles hermed.

Klageskema kan bestilles hos:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00
AXA er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring.
14. Lovgivning
Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans
vedrørende nærværende forsikringsbetingelser og
den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk
ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens
regler om værneting.
UFRIVILLIG ARBEJDSLØSHED
15. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser
Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den
ufrivillige arbejdsløshed indtræder i forsikringens
løbetid og under forudsætning af, at du har været
beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16
timer pr. uge) i en periode på mindst 12 måneder
umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden,
som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser.
Perioder, hvor du er på supplerende dagpenge,
tæller ikke med i beregningen af de 12 måneder.
Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du
er ufrivilligt arbejdsløs, er tilmeldt Jobcentret, og står
til fuld rådighed for det almindelige danske
arbejdsmarked, og at du er berettiget til at modtage
dagpenge og ikke har fået karantæne af A-kassen.
Hvis du er idømt karantæne af A-kassen bortfalder
retten til fremtidige forsikringsydelser indenfor hele
den pågældende arbejdsløshedsperiode. Er du ikke
medlem af en A-kasse skal du kunne dokumentere
at opfylde tilsvarende betingelser.
Bliver du ufrivilligt arbejdsløs, på grund af midlertidig
uarbejdsdygtighed, og dermed ikke kan stå til
rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked,
vil du dog alligevel være berettiget til at modtage
forsikringsydelser for ufrivillig arbejdsløshed. Bliver
du midlertidig uarbejdsdygtig i en
arbejdsløshedsperiode, og dermed ikke kan stå til
fuld rådighed for det almindelige danske
arbejdsmarked, vil udbetalingen af forsikringsydelser
fortsætte. Hvis du ved etableringen af forsikringen
Forsikringsbetingelser af 01-01-2013, 001

Arbejdsløshed, der skyldes, at du selv har opsagt dit
job, uanset årsag, eller skyldes berettiget
bortvisning, er således ikke omfattet af begrebet
"ufrivillig arbejdsløshed". Skyldes arbejdsløsheden
forhold eller handlinger fra din side som du foretog
eller undlod at foretage, og disse var eller kunne
være under din kontrol, er der ingen
forsikringsdækning. Såfremt din faglige organisation
indgår et forlig om opsigelse i en fagretlig sag, er der
ingen forsikringsdækning. Enhver form for
arbejdsfordeling samt afskedigelse og tilbud om
genansættelse på lavere arbejdstid, betragtes ikke
som ufrivillig arbejdsløshed. Det samme gælder hvis
der er tale om enhver form for lønnedgang.
Ufrivillig arbejdsløshed er indtrådt den første dag
efter udløbet af din opsigelsesperiode og du samtidig
er tilmeldt dit lokale Jobcenter som arbejdsløs. Det
er i denne forbindelse uden betydning, om du reelt
har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende
i opsigelsesperioden.
Et på forhånd aftalt ophør af en tidsbegrænset
ansættelse eller ophør efter endt prøvetid, er ikke
ufrivillig arbejdsløshed, jfr. dog afsnit 24.
Det er desuden en betingelse for udbetaling af
forsikringsydelser, at du senest 14 dage efter din
sidste arbejdsdag er til rådighed for det almindelige
danske arbejdsmarked på baggrund af en tilmelding
hos dit lokale Jobcenter. Vi ser bort herfra, hvis
årsagen til den manglende tilmelding hos dit lokale
Jobcenter skyldes afholdelse af normal ferie (dog
max. 5 uger) eller lægedokumenteret sygdom, som
er diagnosticeret og ikke er en direkte eller indirekte
følge af en sygdom, som var kendt ved forsikringens
etablering. Denne betingelse gælder for såvel første
arbejdsløshedsperiode som senere
arbejdsløshedsperioder.
Ved konkurs hos arbejdsgiveren, indtræder den
ufrivillige arbejdsløshed ved konkursens indtræden,
og der ses derved bort fra den normale
opsigelsesperiode, medmindre der udbetales ydelser
fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet,
så regnes arbejdsløsheden som indtrådt når disse
ydelser ophører, og du samtidig står til rådighed for
arbejdsmarkedet.
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17. Kvalifikationsperiode
Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder indenfor
kvalifikationsperioden på de første 6 måneder efter
at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af
forsikringen. Desuden er ufrivillig arbejdsløshed, der
indtræder som følge af opsigelse, samt enhver form
for mundtligt eller skriftligt varsel herom, som
indtræder eller afgives, indenfor de første 6 måneder
efter forsikringens ikrafttrædelse, ikke omfattet af
forsikringen og kan derfor ikke medføre ret til
udbetaling af forsikringsydelser. Dette er også
gældende, selvom varsel eller meddelelse om
senere opsigelse først effektueres på et senere
tidspunkt.
Som opsigelse, varsel og meddelelse i relation til
denne forsikring, anses eksempelvis, men ikke
begrænset til, enhver form for:
•

•

•
•

Sindetskrivelser i.h.t. Forvaltningsloven,
varslinger og/eller meddelelser på baggrund
af Varslingsloven, Lov om Virksomhedsoverdragelse, eller enhver anden lovgivning
Meddelelse om lukning, sammenlægning
og/eller afskedigelse, så snart der er truffet
beslutning herom, og dette er kommet til din
kundskab
Informationsmøder og alle andre mundtlige
meddelelser om senere afskedigelse
Alle andre typer meddelelser, hvori det
fastslås, at opsigelse vil finde sted på
ethvert fremtidigt tidspunkt.

Det er uden betydning, om meddelelsen er mundtlig
eller skriftlig.
Hvis forsikringsydelsen er forhøjet, gælder der en ny
kvalifikationsperiode på 6 måneder for den del af
forsikringsydelsen, der er blevet forhøjet. Hvis
forhøjelsen af forsikringsydelsen skyldes en
forhøjelse af renten på realkreditlånet, gælder der
ingen ny kvalifikationsperiode.
18. Selvrisikoperiode
De første 30 sammenhængende hele dage efter at
den ufrivillige arbejdsløshed er indtrådt, er en
selvrisikoperiode, hvorefter du har ret til ydelser fra
forsikringen.
Beregningen af selvrisikoperioden starter tidligst på
det tidspunkt, hvor du er tilmeldt dit lokale Jobcenter.
19. Udbetaling af forsikringsydelser
Efter udløbet af selvrisikoperioden på 30
sammenhængende hele dages arbejdsløshed,
betaler vi den førstkommende låneydelse på
realkreditlånet eller realkreditlånene, som er omfattet
af denne forsikring, dog maksimalt den
forsikringsydelse, der fremgår af forsikringsbeviset.
For hver yderligere sammenhængende periode på 1
eller 3 hele måneders sammenhængende
arbejdsløshed (afhængig af om du betaler månedligt
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eller kvartårligt på dit realkreditlån) efter
selvrisikoperiodens udløb, betaler vi de
næstkommende låneydelser på realkreditlånet eller
realkreditlånene, som er omfattet af denne forsikring,
dog maksimalt den forsikringsydelse, der fremgår af
forsikringsbeviset.
Udbetalingen kan tidligst ske når vi har godkendt din
anmeldelse og vi har modtaget dokumentation for
din ufrivillige arbejdsløshed i perioden.
Afbrydes en måneds- eller kvartalsperiode, fordi du
ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, starter
optællingen af måneds- eller kvartalsperioden forfra.
Der regnes fra det tidspunkt hvor du igen opfylder
betingelserne. Dage før afbrydelsestidspunktet
medregnes ikke i en ny beregning af måneds- eller
kvartalsperioden.
Vi betaler op til 12 månedlige ydelser eller 4
kvartårlige ydelser pr. arbejdsløshedsperiode, og i alt
op til 36 månedlige ydelser eller 12 kvartårlige
ydelser ved flere adskilte arbejdsløshedsperioder.
20. Dækningsmaksimum
Den løbende udbetaling af forsikringsydelser ved
ufrivillig arbejdsløshed, kan aldrig overstige 15.000
kr. pr. månedlig ydelse eller 45.000 kr. pr. kvartårlig
ydelse.
21. Flere arbejdsløshedsperioder
Du skal igen have været beskæftiget som fastansat
lønmodtager i en sammenhængende periode på
mindst 6 måneder med mindst 16 timer om ugen
uden udbetaling af forsikringsydelser fra denne
forsikring for at være berettiget til ny udbetaling af
forsikringsydelser efter udløbet af en ny
selvrisikoperiode. Der påbegyndes derved en ny
udbetalingsperiode af maksimalt 12 månedlige
ydelser eller 4 kvartårlige ydelser.
Hvis to arbejdsløshedsperioder er adskilt af 6
måneder eller mindre, behandler vi de to perioder
som én periode, hvor der samlet kan udbetales op til
12 månedlige ydelser eller 4 kvartårlige ydelser. Når
der foreligger dokumentation for en
sammenhængende periode på 1 eller 3 måneders
arbejdsløshed udbetales den næste ydelse, dog
tidligst når vi har modtaget dokumentation for din
ufrivillige arbejdsløshed i perioden.
Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af
ufrivillig arbejdsløshed, og du påbegynder
midlertidigt arbejde uden samtidig modtagelse af
eventuelle dagpenge eller tilsvarende ydelser i en
periode på mere end 6 måneder og mindre end 12
måneder, skal du skriftligt meddele os det før du
påbegynder det midlertidige arbejde. Vi udbetaler
ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i
arbejde og ikke er berettiget til dagpenge. Imidlertid
vil forsikringsydelserne på grund af ufrivillig
arbejdsløshed fortsætte efter afslutningen af det
midlertidige arbejde når der foreligger dokumentation
5
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for en sammenhængende periode på 1 eller 3
måneders arbejdsløshed. Vi udbetaler op til 12
månedlige eller 4 kvartårlige ydelser i alt, hvori
udbetalingerne før og efter din arbejdsperiode bliver
medregnet. Midlertidigt arbejde på mere end 12
måneder afbryder udbetalingen og du skal
rekvalificere dig til udbetaling under forsikringen
gennem minimum 6 måneders fast arbejde med
mindst 16 timer om ugen.
22. Supplerende dagpenge
Hvis du arbejder på nedsat tid, og er berettiget til
udbetaling af supplerende dagpenge, kan der
samtidigt udbetales forsikringsydelser, såfremt du er
ufrivillig arbejdsløs efter det tidligere
ansættelsesforhold og bliver ansat på nedsat tid hos
en anden arbejdsgiver end den tidligere.
Udbetalingsperioden fra denne forsikring skal
desuden være påbegyndt inden du påbegynder
arbejdet på nedsat tid. Aflønningen for arbejdet skal
ske på timebasis eller månedsbasis og må ikke
afhænge af forhold som du ikke selv har indflydelse
på. Du skal skriftligt meddele os
ansættelsesvilkårene herfor, før du påbegynder
arbejdet på nedsat tid.
23. Ferie og orlov
Afholdelse af normalt optjent ferie, af op til 5 ugers
varighed, i henhold til ferielovens regler, afbryder
ikke udbetaling af forsikringsydelser. Hvis du
afholder mere end 5 ugers ferie, mister du retten til
yderligere forsikringsydelser indtil du igen har været
beskæftiget som lønmodtager – og ansat i et fast job
– i en sammenhængende periode på mindst 6
måneder med minimum 16 timer om ugen. Uanset i
hvilke perioder der afholdes ferie, kan den samlede
ferieafholdelse per arbejdsløshedsperiode, aldrig
overstige 5 uger.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Afholdelse af graviditetsorlov, barselsorlov,
fædreorlov eller forældreorlov indenfor en
arbejdsløshedsperiode, afbryder selvrisikoperioden
og udbetaling af forsikringsydelser. Efter endt orlov
kan optælling af selvrisikoperioden eller udbetaling
genoptages, hvis de almindelige betingelser herfor
er opfyldt. Der tælles forfra på selvrisikoperioden og
eventuelle arbejdsløshedsdage før orloven
medregnes ikke. Afholder du andre typer orlov i en
arbejdsløshedsperiode, mister du retten til yderligere
forsikringsydelser indtil du igen har været
beskæftiget som lønmodtager – og ansat i et fast job
- i en sammenhængende periode på mindst 6
måneder med minimum 16 timer om ugen.
24. Hvad dækker forsikringen ikke?
Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved
arbejdsløshed, hvis:
•

Du ikke har været beskæftiget som
lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr.
uge) i en periode af 12 måneder
umiddelbart før første arbejdsløsheds

Forsikringsbetingelser af 01-01-2013, 001

•

•

indtræden, som berettiger til udbetaling af
forsikringsydelser
Du indenfor de første 6 måneder efter at
forsikringen er trådt i kraft bliver opsagt
skriftligt eller mundtligt, eller modtager
varsel eller anden form for meddelelse om
opsigelse, eller bliver arbejdsløs
Du på tidspunktet for forsikringens
etablering havde kendskab til eller burde
have haft kendskab til kommende
arbejdsløshed
Du ikke modtager dagpenge fra A-kassen
eller du heller ikke ville være berettiget hertil
hvis du var medlem af en A-kasse, men ikke
er det
Du ikke er tilmeldt Jobcentret og/eller på
anden måde ikke står til fuld rådighed for
det almindelige danske arbejdsmarked
Du har fået karantæne i A-kassen eller ville
have fået det hvis du var medlem af en Akasse, men ikke er det
Du ved forsikringens etablering eller senere
har givet urigtige eller ufuldstændige
oplysninger eller fortiet omstændigheder,
som er af betydning for
forsikringsdækningen
Du selv har opsagt din stilling, uanset årsag,
eller du berettiget er blevet bortvist af din
arbejdsgiver
Du er blevet opsagt på grund af omfanget af
sygedage, uden at der fra lægelig side er
stillet en diagnose som på rimelig måde kan
begrunde fraværet
Du er blevet opsagt, som følge af, at du har
nægtet at efterkomme rimelige og lovlige
anvisninger fra din arbejdsgiver, eller hvis
du er blevet opsagt som følge af
samarbejdsvanskeligheder
Du er blevet opsagt, som følge af forhold
eller handlinger fra din side, som du foretog
eller undlod at foretage, og disse var eller
kunne være under din kontrol
Du er blevet arbejdsløs, helt eller delvist,
som følge af en sygdom eller lidelse, som
du havde – eller burde have – kendskab til
på tidspunktet for forsikringens
ikrafttrædelse, eller som du har søgt læge
for indenfor 12 måneder før forsikringens
ikrafttræden
Du har arbejdet i en tidsbegrænset periode,
herunder for eksempel, men ikke begrænset
til, alle former for vikararbejde, lærlingeeller uddannelsesaftaler, eller på et
opgavespecifikt projekt uden nærmere
tidsangivelse, som udløber. Du vil dog være
berettiget til dækning hvis du har været
beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i
en sammenhængende periode på mindst 24
måneder, og din kontrakt er blevet fornyet
mindst to gange, og du har ikke haft grund
til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet
igen. Hvis du bliver afskediget fra et
tidsbegrænset job, kan der dog ydes
6
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•

•

•

•

•

•

dækning frem til ophøret af den oprindeligt
aftalte arbejdsperiode
Din beskæftigelse er sæsonbetonet, og
arbejdsløshed er en normal del deraf, eller
hvis arbejdsløshed indtræffer regelmæssigt i
forbindelse med dit arbejde
Arbejdsløsheden skyldes, at du har indgået
en frivillig fratrædelsesaftale eller på
lignende måde selv har medvirket til
afskedigelsen, eller der er indgået et forlig
om opsigelse
Arbejdsløsheden opstår som følge af en
ulovlig eller overenskomststridig
arbejdsnedlæggelse
Arbejdsløsheden indtræder, mens du er
beskæftiget i udlandet, med mindre;
o
du er udsendt af en dansk arbejdsgiver
til et EØS-land på uændrede vilkår for
en periode, der forventes at vare højst
12 måneder, eller
o
dit arbejdssted er flyttet til et andet
EØS-land efter forsikringens etablering,
- og du i forbindelse med en anmeldelse om
ufrivillig arbejdsløshed står til fuld rådighed
for det almindelige danske arbejdsmarked
Arbejdsløsheden indtræder direkte eller
indirekte som følge af arrest,
frihedsberøvelse eller lignende, der er
foretaget af en offentlig myndighed
Arbejdsløsheden indtræder direkte eller
indirekte som følge af krig, krigslignende
forhold, terroraktioner, optøjer, oprør,
borgerlige uroligheder eller nuklear
påvirkning

Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved ufrivillig
arbejdsløshed, som følge af sygdom eller ulykke,
eller forsikringsydelser ved midlertidig
uarbejdsdygtighed i en arbejdsløshedsperiode, hvis
årsagen til sygdommen eller ulykken er opstået som
en direkte eller indirekte følge af:
•

•

•

•

•
•

Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du
ved grov uagtsomhed eller forsætligt har
forårsaget
Sygdom eller personskade, som du var,
eller burde have været bekendt med, eller
som du søgte læge for, indenfor 12
måneder før forsikringens ikrafttræden
Ryglidelser eller nakkelidelser eller skade
på ryg eller nakke, med mindre der fra
lægeligt hold kan påvises objektive fysiske
årsager til sådan lidelse eller skade
Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling,
der ikke er medicinsk begrundet, men som
du selv har ønsket af psykiske, personlige
eller kosmetiske grunde
Normal graviditet, medmindre den udvikler
sig til en patologisk tilstand eller sygdom
Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol,
medicin, narkotika og lignende stoffer
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•

•

•
•

Psykisk eller nervøs sygdom inklusive
stress og depression eller dertil relateret
lidelse eller tilstand
Enhver tilstand, der opstår mens du er
beskæftiget i udlandet, med mindre;
o du er udsendt af en dansk arbejdsgiver
til et EØS-land på uændrede vilkår for
en periode, der forventes at vare højst
12 måneder, eller
o dit arbejdssted er flyttet til et andet
EØS-land efter forsikringens etablering,
- og du i forbindelse med en anmeldelse om
ufrivillig arbejdsløshed er under behandling
af læge bosiddende i Danmark
Epidemier, der er taget under offentlig
behandling
Krig, krigslignende forhold, terroraktioner,
optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller
nuklear påvirkning

DØDSFALD SOM FØLGE AF ULYKKE
25. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser
Dækningen gælder for alle personer ved dødsfald
som følge af ulykke, når dødsfaldet sker indenfor 6
måneder efter ulykkestilfældet.
Forsikringsdækningen gælder, såfremt dødsfaldet
indtræder i forsikringens løbetid.
Dødsfaldsdækningen gælder straks ved
forsikringens ikrafttræden.
26. Forsikringsydelser
Hvis dødsfaldet er dækningsberettiget betaler vi
restgælden på realkreditlånet eller realkreditlånene,
som er omfattet af denne forsikring, svarende til
restgælden på anmeldelsestidspunktet.
Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser,
morarenter, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle
have været betalt, inden dødsfaldet.
27. Dækningsmaksimum
Forsikringsydelsen ved dødsfald som følge af ulykke
kan maksimalt udgøre 1.500.000 kr. og kan ikke
overstige restgælden på realkreditlånet eller
realkreditlånene, som er omfattet af denne forsikring.
Forsikringssummen nedsættes med 10 % om året af
restgælden på realkreditlånet eller realkreditlånene
fra og med forsikredes fyldte 58. år. Dækningen
opretholdes indtil udgangen af det kalenderår, hvori
forsikrede fylder 67 år.
28. Hvad dækker forsikringen ikke?
A. Specifikke undtagelser for dødsfald som følge af
ulykke:
Vi udbetaler ikke forsikringsydelse:
•
•

Ved dødsfald som følge af sygdom.
Ved dødsfald, hvor årsagen til dødsfaldet er
ukendt.
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B. Fællesundtagelser – med dækningen for dødsfald
af anden årsag end ulykke:
Vi udbetaler ikke forsikringsydelse ved dødsfald som
skyldes følgende årsager:
•
•

•

•

•

•

•

Kampe, racerløb, spil og sportskonkurrencer
som ikke er på amatørbasis
Risici opstået ved flyvning, bortset fra
flyvning om bord på et fly, der har et gyldigt
luftdygtighedsbevis, og det er fløjet af en
pilot med et gyldigt uddannelsesbevis og en
gyldig licens, hvor piloten også kan være
den forsikrede selv
Sportsflyvning, uanset om det kræver brug
af en motor, med det formål at deltage i
konkurrencer, demonstrationer, akrobatik,
stævner, rekordforsøg, flyvning af
prototyper, testflyvninger, udspring med
ikke-godkendte faldskærme, drageflyvning,
parascending eller paragliding
Slagsmål som den forsikrede er aktivt
involveret i, bortset fra lovligt forsvar,
assistance til personer i fare og udførelsen
af erhvervsarbejde
Konsekvenser af udenlandske
krigshandlinger, der involverer Danmark, jf.
dog vilkår og betingelser i fremtidig
lovgivning om livsforsikring i krig
Konsekvenser af borgerkrig, udenlandsk
krigsangreb, oprør, optøjer, terrorangreb
eller terrorhandlinger, uanset hvor
begivenheden finder sted og hvem der har
organiseret det, hvis den forsikrede aktivt er
involveret heri
Konsekvenser af terroraktioner begået via
eller gennem den direkte eller indirekte
anvendelse af en radioaktiv, kemisk,
bakteriologisk eller viral substans.

TILVALGSDÆKNINGER:
MIDLERTIDIG UARBEJDSDYGTIGHED
29. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser
Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis
uarbejdsdygtigheden indtræder i forsikringens
løbetid og under forudsætning af, at du på
tidspunktet for uarbejdsdygtighedens indtræden er
beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16
timer pr. uge).
30. Midlertidig uarbejdsdygtighed
"Midlertidig uarbejdsdygtighed" betyder, at du på
grund af en sygdom eller en ulykke, er fuldstændigt
forhindret i at udføre dit almindelige, lønnede
arbejde. Det er samtidig en betingelse, at du, mens
du er uarbejdsdygtig, ikke udfører noget andet
arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være
det, og at du er undergivet jævnlig og løbende
lægelig behandling af læge i Danmark mod
sygdommen eller ulykkens følger.
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Den midlertidige uarbejdsdygtighed regnes for
indtrådt den dag, hvor du ifølge lægeerklæring blev
uarbejdsdygtig.
31. Kvalifikationsperiode
Uarbejdsdygtighed, der indtræder, eller er opstået
eller pådraget, indenfor kvalifikationsperioden på 1
måned efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke
omfattet af forsikringen. Dette er også gældende,
selvom uarbejdsdygtigheden først anmeldes på et
senere tidspunkt.
32. Selvrisikoperiode
De første 30 sammenhængende hele dage efter at
den midlertidige uarbejdsdygtighed er indtrådt, er en
selvrisikoperiode, hvorefter du har ret til ydelser fra
forsikringen.
33. Udbetaling af forsikringsydelser
Efter udløbet af selvrisikoperioden på 30
sammenhængende hele dages uarbejdsdygtighed,
betaler vi den førstkommende låneydelse på
realkreditlånet eller realkreditlånene, som er omfattet
af denne forsikring, dog maksimalt den
forsikringsydelse, der fremgår af forsikringsbeviset.
For hver yderligere sammenhængende periode på 1
eller 3 hele måneders sammenhængende
uarbejdsdygtighed (afhængig af om du betaler
månedligt eller kvartårligt på dit realkreditlån) efter
selvrisikoperiodens udløb, betaler vi de
næstkommende låneydelser på realkreditlånet eller
realkreditlånene, som er omfattet af denne forsikring,
dog maksimalt den forsikringsydelse, der fremgår af
forsikringsbeviset.
Udbetalingen kan tidligst ske når vi har godkendt din
anmeldelse og vi har modtaget dokumentation for
din midlertidige uarbejdsdygtighed i perioden.
Vi betaler op til 12 månedlige ydelser eller 4
kvartårlige ydelser pr. uarbejdsdygtighedsperiode,
og i alt op til 36 månedlige ydelser eller 12
kvartårlige ydelser ved flere adskilte
uarbejdsdygtighedsperioder.
34. Dækningsmaksimum
Den løbende udbetaling af forsikringsydelser ved
midlertidig uarbejdsdygtighed, kan aldrig overstige
15.000 kr. pr. månedlig ydelse eller 45.000 kr. pr.
kvartårlig ydelse.
35. Flere uarbejdsdygtighedsperioder
Hvis vi tidligere har udbetalt forsikringsydelser for
midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du for at være
berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelser efter
udløbet af en ny selvrisikoperiode, igen have været
beskæftiget som lønmodtager i en
sammenhængende periode på mindst 6 måneder,
hvis uarbejdsdygtigheden er begrundet i samme
sygdom eller samme ulykke som en tidligere
uarbejdsdygtighedsperiode, og 1 måned, hvis
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uarbejdsdygtigheden er begrundet i en ny sygdom
eller en ny ulykke. Der påbegyndes derved en ny
udbetalingsperiode af maksimalt 12 månedlige
ydelser eller 4 kvartårlige ydelser.
Hvis to uarbejdsdygtighedsperioder, der er
begrundet i samme sygdom eller samme ulykke, er
adskilt af 6 måneder eller mindre, behandler vi de to
perioder som én periode, hvor der samlet kan
udbetales op til 12 månedlige ydelser eller 4
kvartårlige ydelser. Når der foreligger dokumentation
for en sammenhængende periode på 1 eller 3
måneders uarbejdsdygtighed udbetales den næste
ydelse, dog tidligst når vi har modtaget
dokumentation for din midlertidige uarbejdsdygtighed
i perioden.
36. Hvad dækker forsikringen ikke?
Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved midlertidig
uarbejdsdygtighed, hvis uarbejdsdygtigheden er
opstået som en direkte eller indirekte følge af:
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du
ved grov uagtsomhed eller forsætligt har
forårsaget
Sygdom eller personskade, som du var,
eller burde have været bekendt med, eller
som du søgte læge for, indenfor 12
måneder før forsikringens ikrafttræden
Ryglidelser eller nakkelidelser eller skade
på ryg eller nakke, med mindre der fra
lægeligt hold kan påvises objektive fysiske
årsager til sådan lidelse eller skade
Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling,
der ikke er medicinsk begrundet, men som
du selv har ønsket af psykiske, personlige
eller kosmetiske grunde
Normal graviditet, medmindre den udvikler
sig til en patologisk tilstand eller sygdom
Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol,
medicin, narkotika og lignende stoffer
Psykisk eller nervøs sygdom inklusive
stress og depression eller dertil relateret
lidelse eller tilstand
Enhver tilstand, der opstår mens du er
beskæftiget i udlandet, med mindre;
o du er udsendt af en dansk arbejdsgiver
til et EØS-land på uændrede vilkår for
en periode, der forventes at vare højst
12 måneder, eller
o dit arbejdssted er flyttet til et andet
EØS-land efter forsikringens etablering,
- og du i forbindelse med en anmeldelse om
midlertidig uarbejdsdygtighed er under
behandling af læge bosiddende i Danmark
Epidemier, der er taget under offentlig
behandling
Krig, krigslignende forhold, terroraktioner,
optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller
nuklear påvirkning

DØDSFALD AF ANDEN ÅRSAG END ULYKKE
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37. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser
Dækningen gælder for alle personer ved dødsfald
som følge af alle andre årsager end hvad der er
dækket efter afsnit 25 – 28, med de undtagelser der
er nævnt i afsnit 40.
Forsikringsdækningen gælder, såfremt dødsfaldet
indtræder i forsikringens løbetid.
Dødsfaldsdækningen gælder straks ved
forsikringens ikrafttræden.
Der kan ikke samtidigt udbetales forsikringsydelser
ved dødsfald som følge af ulykke og ved dødsfald af
anden årsag end ulykke.
38. Forsikringsydelser
Hvis dødsfaldet er dækningsberettiget betaler vi
restgælden på realkreditlånet eller realkreditlånene,
som er omfattet af denne forsikring, svarende til
restgælden på anmeldelsestidspunktet.
Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser,
morarenter, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle
have været betalt, inden dødsfaldet.
39. Dækningsmaksimum
Forsikringsydelsen ved dødsfald som følge af anden
årsag end ulykke kan maksimalt udgøre 1.500.000
kr. og kan ikke overstige restgælden på
realkreditlånet eller realkreditlånene, som er omfattet
af denne forsikring. Forsikringssummen nedsættes
med 10 % om året af restgælden på realkreditlånet
eller realkreditlånene fra og med forsikredes fyldte
58. år. Dækningen opretholdes indtil udgangen af
det kalenderår, hvori forsikrede fylder 67 år.
40. Hvad dækker forsikringen ikke?
A. Specifikke undtagelser for dødsfald af anden
årsag end ulykke:
Vi udbetaler ikke forsikringsydelse:
•
•

•

Ved dødsfald som følge af ulykke.
I tilfælde af selvmord inden for 1 år efter
forsikringens ikrafttræden. Hvis forsikringen
er blevet fornyet på et realkreditlån med
samme restgæld, regnes 1 års perioden fra
den oprindelige forsikrings ikrafttræden. Er
forsikringen forhøjet i forbindelse med et
realkreditlån, hvor restgælden samtidig er
blevet forhøjet, indtræder der en ny 1 års
periode for den andel af realkreditlånet, der
svarer til den forholdsmæssige forhøjelse.
Ved dødsfald, som skyldes sygdom eller
personskade, som du ved forsikringens
ikrafttræden havde kendskab til. Hvis
forsikringen er blevet fornyet på et
realkreditlån med samme restgæld, er det
den oprindelige forsikrings
ikrafttrædelsesdato der gælder. Er
forsikringen forhøjet i forbindelse med en
forhøjelse af et realkreditlån, vil ikrafttræden
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for den andel af realkreditlånet der udgør
forhøjelsen blive regnet fra
forhøjelsesdatoen.
B. Fællesundtagelser – med dækningen for dødsfald
som følge af ulykke:
Vi udbetaler ikke forsikringsydelse ved dødsfald som
skyldes følgende årsager:
•
•

•

•

•

•

•

Kampe, racerløb, spil og sportskonkurrencer
som ikke er på amatørbasis
Risici opstået ved flyvning, bortset fra
flyvning om bord på et fly, der har et gyldigt
luftdygtighedsbevis, og det er fløjet af en
pilot med et gyldigt uddannelsesbevis og en
gyldig licens, hvor piloten også kan være
den forsikrede selv
Sportsflyvning, uanset om det kræver brug
af en motor, med det formål at deltage i
konkurrencer, demonstrationer, akrobatik,
stævner, rekordforsøg, flyvning af
prototyper, testflyvninger, udspring med
ikke-godkendte faldskærme, drageflyvning,
parascending eller paragliding
Slagsmål som den forsikrede er aktivt
involveret i, bortset fra lovligt forsvar,
assistance til personer i fare og udførelsen
af erhvervsarbejde
Konsekvenser af udenlandske
krigshandlinger, der involverer Danmark, jf.
dog vilkår og betingelser i fremtidig
lovgivning om livsforsikring i krig
Konsekvenser af borgerkrig, udenlandsk
krigsangreb, oprør, optøjer, terrorangreb
eller terrorhandlinger, uanset hvor
begivenheden finder sted og hvem der har
organiseret det, hvis den forsikrede aktivt er
involveret heri
Konsekvenser af terroraktioner begået via
eller gennem den direkte eller indirekte
anvendelse af en radioaktiv, kemisk,
bakteriologisk eller viral substans.

arbejdsmarked. Ved vurderingen heraf anvendes
Pensionsstyrelsens bekendtgørelser om rådighed,
som A-kassen har pligt til at tilse bliver overholdt.
“Lønmodtager” betyder at du har en
ansættelsesaftale med en arbejdsgiver på det
almindelige arbejdsmarked, som ikke indeholder en
aftalt udløbsdato bortset fra almindelig
pensioneringsdato, og du er aflønnet for mindst 16
timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit
for de seneste 12 uger. Hvis du er ansat som
lønmodtager i en virksomhed, uanset
organisationsform, og du, dine nærmeste pårørende
eller andre nærtstående udøver afgørende
indflydelse på denne virksomhed, er du ikke
lønmodtager i relation til denne forsikring.
”Midlertidig uarbejdsdygtighed” betyder, at du på
grund af sygdom eller en ulykke, er fuldstændigt
forhindret i at udføre dit almindelige, lønnede
arbejde. Det er samtidig en betingelse, at du, mens
du er uarbejdsdygtig, ikke udfører noget andet
arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være
det, og at du er undergivet jævnlig og løbende
lægelig behandling mod sygdommen eller ulykkens
følger.
”Nærtstående” omfatter ægtefæller, børn, forældre,
søskende, samlevere og registrerede partnere.
“Selvstændig erhvervsdrivende” betyder, at du har
din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger
hovedparten af din arbejdstid, i din egen virksomhed
i Danmark, hvad enten denne drives som personligt
ejet virksomhed, som interessentskab eller som
anpartsselskab, aktieselskab eller
kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf.
bekendtgørelse om optagelse i arbejdsløshedskasse
for selvstændige erhvervsdrivende.

41. Ordforklaringer
I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord
følgende betydning:
“Dag” forstås som kalenderdage, således at en uge
svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage.
”Dødsfald som følge af ulykke” er dødsfald, der
opstår som en direkte følge af en pludselig,
skadegørende indvirkning fra en uforudset,
udefrakommende hændelse, der er udenfor den
forsikredes kontrol.
”Forsikringens løbetid” betyder den periode, hvor
forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til
tidspunktet for forsikringens ophør).
“Fuld rådighed” betyder, at du til enhver tid står til
fuld rådighed for det almindelige danske
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