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Dette dokument indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. For flere oplysninger se vores forsikringsbetingelser.  

 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

En invalidesum giver ret til udbetaling ved et varigt erhvervsevnetab på 50% eller mere, som skyldes sygdom eller 

ulykke. Der er også mulighed for præmiefritagelse ved erhvervsevnetab.    

 

 Hvad dækker den? 

 Invalidesum er en sum, der bliver udbetalt, når 

den generelle erhvervsevne i ethvert erhverv 

bliver varigt nedsat til halvdelen eller mindre af 

den fulde erhvervsevne på grund af sygdom 

eller ulykke. Invalidesummen udbetales, når 

erhvervsevnetabet er varigt, og der ikke er 

mulighed for bedring. Forsikringen kan tegnes 

fra forsikredes fyldte 16. år og dækker indtil 

den aftalte udløbsalder. 
 Der betales ikke præmie til forsikringen, hvis 

forsikrede har ret til udbetaling ved tab af 

erhvervsevne hos Euro Accident. 
 Invalidesummen er en skattefri udbetaling og 

uden fradragsret for indbetalingen (skattekode 

5). 

 

 

  Hvad dækker den ikke? 

 Erhvervsevnetab, der skyldes krig eller 

krigslignede forhold, herunder terror 

 Sygdom og ulykkestilfælde, der direkte eller 

indirekte skyldes atomkraftuheld eller af WHO 

varslet epidemi/pandemi eller visse 

smitsomme sygdomme. 

 Skader, der skyldes forsætlighed eller grov 

uagtsomhed eller er sket i forbindelse med 

handlinger, som ifølge dansk lov kan give 

fængselsstraf 

 Skader sket ved udførelsen af farligt bierhverv 

som fx brandmand og vagttjeneste 

 Skader sket ved deltagelse i professionel og 

farlig sport 

 

 !    Er der nogen begrænsninger af           

olllllll dækningen? 
 Hvis der under et ophold i andet land opstår 

krig eller krigslignende forhold, dækkes der 4 

uger, hvis den forsikrede ikke deltager i krig 

eller uroligheder.  

 Forsikringen kan være omfattet af en eller flere 

klausuler. Dette aftales ved oprettelse af 

forsikringen. 

 For individuelle forsikrede udbetales 50% af 

invalidesummen, hvis forsikrede mister sin 

erhvervsevne på grund af fysisk arbejde i 

arbejdstiden. 

 

 

Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker ved ophold i udlandet forudsat, at forsikrede har bopæl og folkeregisteradresse i 

Danmark og er berettiget til danske sociale ydelser.  

Invalidesum 

Selskab: Euro Accident Liv Produkt: Invalidesum 
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Hvilke forpligtelser har jeg? 
- Skadeanmeldelsen skal foretages hurtigst muligt efter sygeperiodens begyndelse.  

- Forsikrede skal give samtykke til indhentelse af alle relevante oplysninger, herunder helbredsoplysninger. 

Euro Accident informerer den forsikrede, når der indhentes oplysninger.  

- Forsikrede skal hurtigst muligt informere Euro Accident om ændringer i risiko/fareforøgelse. Det kan være 

ændring af arbejdsopgaver, stilling, virksomhed eller flytning til udlandet. 

  

Hvornår eller hvordan betaler jeg?  

Præmien skal betales på det af Euro Accident Liv oplyste tidspunkt og på den måde, som er oplyst af Euro 

Accident Liv.  

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Medmindre andet fremgår af ansøgningen, træder invalidesummen i kraft den dag, Euro Accident Liv har 

modtaget ansøgning, forudsat at forsikringen kan oprettes i henhold til gældende regler, og at Euro Accident 

Liv har modtaget alle nødvendige oplysninger.  

Dækningen ophører uden meddelelse med udgangen af den måned, hvor forsikrede opnår den aftalte 

udløbssalder. Derudover ophører dækningen, hvis: 

o præmien ikke er betalt rettidigt 

o den forsikrede har orlov og der ikke betales til forsikringen 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Firmaforsikringsaftaler kan opsiges med tre måneders varsel til ophør den første i en måned, medmindre 

andet er aftalt.  

 Private aftaler kan opsiges med en måneds varsel til ophør den første i en måned, medmindre andet er aftalt. 

 


