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hvis der er afgivet urigtige eller ufuldstændige helbredsoplysninger.

Forsikring ved nedsat erhvervsevne
(Invaliditetsbetinget forsikringsydelse)

Fortrydelsesret
Der er 30 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af hele forsikringsaftalen.

Helbredsoplysninger
Dækningsomfang
En forsikring mod nedsat erhvervsevne kan omfatte følgende:





Invalidepension: Den aftalte ydelse udbetales, så længe den forsikredes generelle erhvervsevne, dvs. evne til at erhverve indkomst, på grund af sygdom eller ulykkestilfælde er nedsat til den
brøkdel (normalt 1/3), der er nævnt i forsikringsaftalen. Udbet alingen begynder efter den karensperiode, der er anført i aftalen.
Dækning af faginvaliditet: Gruppeerhvervsudygtighedsforsikringen for Lægernes Pension omfatter tillige faginvaliditet som læge.
Præmiefritagelse: Der er ret til præmiefritagelse, hvis der er ret
til invalidepension.

Forsikringsbetingelserne udleveres snarest muligt.

Dobbeltdækning
Livs- og pensionsforsikringer kan indeholde invalidepension. Bemærk,
at der ved samme forsikringsbegivenhed kan være mulighed for udbetaling fra flere forsikringer mod nedsat erhvervsevne.

Vær opmærksom på, at helbredsoplysningerne skal være korrekte. I
værste fald kan manglende eller forkerte helbredsoplysninger bet yde
nedsat eller ingen erstatning. Der findes en særlig pjece om helbredsoplysninger, som det kan anbefales at læse.

Provision eller lignende
Lægernes Pension modtager porteføljeprovision for administration af
bestanden af forsikringsordninger og oplyser på forespørgsel størrelsen heraf.

Ved forsikringsbegivenhed
Når der bliver brug for forsikringen, skal du henvende dig til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø, tlf. 39 16 50 00.

Klagemuligheder




Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København V, tlf. 33
43 55 00 (hverdage kl. 9-16.30, fredag dog kl. 10-16),
fo@ForsikringensHus.dk, www.forsikringsoplysningen.dk.
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf. 33 15 89 00 (kl. 10-13).

Forsikringsaftalens løbetid
Forsikringsaftalen løber til en nærmere aftalt dato og fornys årligt,
medmindre den bliver sagt op.

Opsigelse af forsikringsaftalen
Forsikringsaftalen kan opsiges skriftligt af forsikrede med 1 måneds
varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Forsikringsaftalen er uopsigelig fra selskabets side, medmindre specielle forhold, der
er nævnt i forsikringsbetingelserne, gør sig gældende. Det kan være,

Ovennævnte oplysninger er generelle oplysninger, f.eks. om
dækningsomfang.
Der henvises i øvrigt til forsikringsaftalen om den konkrete forsikring.

