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Denne forsikringsaftale er indgået mellem Medlemmet og Lægernes Pension, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, 

CVR-nr. 24260402. For aftalen gælder følgende: 

 

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER 

 

Betingelserne er udarbejdet i tilslutning til dansk rets almindelige regler, herunder lov nr. 129 af 15. april 1930 (med 

senere ændringer) om forsikringsaftaler. 

 

1.1 Hvem kan tegne Supplerende Invalidepensionsforsikring? 

_______________________________________________________________________________ 

1.2 Tegningsberettigede 

Supplerende Invalidepensionsforsikring (dækningen) kan alene tegnes af bidragsbetalende medlemmer af Lægernes Pen-

sion, som arbejder i Danmark (heri ikke medregnet Færøerne og Grønland), og hvor bidraget er mindst det almindelige 

medlemsbidrag, som fastsat af generalforsamlingen. 

 

Supplerende Invalidepensionsforsikring kan tegnes af medlemmer, der ikke er fyldt 60 år.  

 

Supplerende Invalidepensionsforsikring kan ikke tegnes af hvilende medlemmer eller medlemmer med bidragsfri dækning 

(henstand), men eksisterende ordninger kan fortsætte efter, at medlemskabet af Lægernes Pension er overgået til bi-

dragsfri dækning eller hvilende.  

 

Supplerende Invalidepensionsforsikring kan ikke tegnes af medlemmer med opsparingskonto.  

 

2. Hvilken dækning kan der opnås? 

2.1 Tegning af moduler 

Supplerende Invalidepensionsforsikring tegnes i moduler à kr. 80.000 i årlig udbetaling (2020). Bestyrelsen for Lægernes 

Pension fastsætter årligt størrelsen af modulerne.  

 

Et medlem kan maksimalt tegne 10 moduler.  

2.2 Maksimum for samlet dækning 

Medlemmet kan maksimalt opnå en samlet dækning fra Supplerende Invalidepensionsforsikring og fra den obligatoriske 

ordning i henhold til Pensionsregulativ for Lægernes Pension og fra Kollektiv Gruppeerhvervsudygtighedsforsikring på 90 

pct. af indkomsten på tidspunktet for tilkendelsen. 
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Hvis medlemmets dækning overstiger 90 pct. af indkomsten på tidspunktet for tilkendelse af invalidepension, bortfalder 

den overskydende del af dækningen fra Supplerende Invalidepensionsforsikring (opgjort i hele moduler). 

 

Opgørelsen af indkomsten sker efter de regler, der fastsættes af bestyrelsen for Lægernes Pension.  

 

Lægernes Pension er berettiget til at kræve indkomstoplysninger ved begæring om udbetaling.  

2.3 Medlemmets dækning 

Medlemmets dækning fremgår af pensionsmeddelelsen og kan til enhver tid findes under ”Min Pension” på pensionskas-

sens hjemmeside https://www.lpb.dk.  

 

3. Hvornår dækker forsikringen?  

3.1 Hvornår begynder dækningen? (tegningstidspunktet) 

Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter det tidspunkt, hvor begæringen blev afleveret til Lægernes Pension, 

medmindre et senere tidspunkt er aftalt. 

3.2 Karens 

Supplerende Invalidepensionsforsikring giver ikke ret til dækning  i de første fem år efter tegningen, hvis erhvervsudygtig-

heden skyldes (også indirekte) en lidelse, der var erkendt på tegningstidspunktet.  

 

Efter karenstidens udløb giver Supplerende Invalidepensionsforsikring ret til fulde ydelser, uanset om lidelsen var erkendt 

på tegningstidspunktet, forudsat at der i øvrigt foreligger dækningsberettigende erhvervsudygtighed.  

 

Hvis der indenfor de første fem år efter tegningen af Supplerende Invalidepensionsforsikring indtræder 2/3 erhvervsud-

ygtighed som følge (også indirekte) af en lidelse, der var erkendt på tegningstidspunktet, bortfalder medlemmets Supple-

rende Invalidepensionsforsikring i sin helhed for de moduler, der er tegnet inden for de seneste 5 år.  

 

Karensen regnes fra tegningstidspunktet for det enkelte modul.  

3.3 Hvornår ophører dækningen? 

Supplerende Invalidepensionsforsikring varer længst til den 1. i måneden efter, at medlemmet har opnået den folkepen-

sionsalder, der gælder for medlemmet, eller til medlemmets død forinden. 

 

Medlemmet kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned.  

 

Hvis et medlem får udbetalt sit depot i Lægernes Pension eller overfører det til en anden pensionsudbyder, ophører 

dækningen uden opsigelse pr. overførselsdagen. 

 

https://www.lpb.dk/
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4. Hvor dækker forsikringen? 

Supplerende Invalidepensionsforsikring dækker i hele verden.  

 

Medlemmerne kan kontakte Lægernes Pension for individuel rådgivning om, hvordan de skal forholde sig i forbindelse 

med ophold i udlandet af længere varighed. 

 

5. Hvad dækker forsikringen? 

5.1 Faginvaliditet 

Forsikringen giver ret til udbetaling af invalidepension og præmiefritagelse, når og så længe medlemmet er berettiget til 

udbetaling af invalidepension fra den obligatoriske ordning i henhold til Pensionsregulativ for Lægernes Pension, jf. dog 

pkt. 3.2 om karens. 

5.2 Beregning af invalidepensionen  

Ved beregningen af invalidepensionen fra Supplerende Invalidepension anvendes den forsikringsydelse, der er gældende 

på tidspunktet for tilkendelse af Supplerende Invalidepension.  

5.3 Udbetalinger 

Alle udbetalinger sker månedsvis forud med 1/12 af det årlige beløb til medlemmet. 

5.4 Rettighederne er uoverdragelige 

Rettighederne efter disse forsikringsbetingelser kan ikke overdrages eller pantsættes. 

5.5 Hvis erhvervsevnen genvindes 

Hvis medlemmet genvinder erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningen for udbetalingen ikke længere er til stede, 

ophører en påbegyndt udbetaling, og præmiebetalingen genoptages. 

 

6. Hvis der sker en skade 

6.1 Anmeldelse af skaden 

Forsikringsbegivenheder, som medlemmet kræver udbetaling af invalidepension for, skal uden ophold anmeldes til Læ-

gernes Pension. 

 

7. Præmiebetaling 

7.1 Opkrævning/påkrav 

Lægernes Pension opkræver præmien via Betalingsservice på den konto i e t pengeinstitut med adresse i Danmark, som 

medlemmet har oplyst. 
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Kommer forsikringen under restancebehandling, er Lægernes Pension berettiget til at tillægge et ekspeditionsgebyr, der 

opkræves sammen med næste præmie. 

 

Præmiebetalingen kan ikke erstattes af betaling af præmieindskud. 

7.2 Første præmie 

Betales første præmie ikke senest en (1) måned efter påkrav, ophører Lægernes Pensions ansvar. 

 

I de første tre måneder efter at Lægernes Pensions ansvar er ophørt, dvs. indtil fire måneder efter forfaldsdagen, kan 

ansvaret begynde igen under forudsætning af, at medlemmet betaler alle forfaldne præmier med et rentetillæg, der til 

enhver tid fastsættes af Lægernes Pension. 

 

Det er en forudsætning for ansvarets genindtræden, at der ikke er indtrådt e n forsikringsbegivenhed på betalingstids-

punktet. 

7.3 Senere præmier 

Betales en senere præmie ikke ved påkrav, er forsikringen i kraft i tre måneder efter forfaldstidspunktet.  

 

Herefter er Lægernes Pensions ansvar ophørt. 

 

For præmier, der modtages af Lægernes Pensions senere end en (1) måned efter forfaldsdagen, beregner Lægernes Pen-

sion et rentetillæg fra forfaldsdagen. Størrelsen af rentetillægget fastsættes til enhver tid af Lægernes Pension. 

 

I de første tre måneder efter at Lægernes Pensions ansvar er ophørt, dvs. indtil seks måneder efter forfaldsdagen, kan 

ansvaret begynde igen under forudsætning af, at medlemmet betaler alle forfaldne præmier med rentetillæg. Størrelsen 

af rentetillægget fastsættes til enhver tid af pensionskassen.  

 

Genindtræden af ansvaret sker på det til enhver tid gældende beregningsgrundlag.  

 

Det er en forudsætning for ansvarets genindtræden, at der ikke er indtrådt en forsikringsbegivenhed på betalingstids-

punktet. 

 

8. Ændring af præmie eller forsikringsbetingelser 

8.1 Præmie 

Bestyrelsen for Lægernes Pension fastsætter årligt præmien for det kommende kalenderår.  

8.2 Forsikringsbetingelser  

Hvis Lægernes Pension (på grund af en utilsigtet udvikling i skadesforløbet eller af andre årsager) ændrer forsikringsbe-

tingelser for nytegnede forsikringer, vil de nye betingelser ligeledes gælde for bestående forsikringer  fra præmiens første 

forfaldsdag i det følgende år.  
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8.3 Varsling af ændringer 

Lægernes Pension giver medlemmerne meddelelse om ændringer af forsikringsbetingelserne med mindst tre måneders 

varsel. 

 

Medlemmet har ret til at opsige forsikringen helt eller delvist, hvis medlemmet ikke ønsker at acceptere en varslet æn-

dring af betingelserne.  

 

Opsigelsen skal ske, inden udgangen af det nævnte 3 måneders varsel, da ændringen i modsat fald vil finde sted. 

 

9. Genkøb, præmiefri forsikring, bonus  

Supplerende Invalidepensionsforsikring opsparer ingen værdi og kan derfor ikke genkøbes  eller nedskrives til præmiefri 

forsikring (fripolice).  

 

Supplerende Invalidepensionsforsikring berettiger ikke til bonus. 

 

10. Forældelse 

Krav på udbetaling fra Lægernes Pension forældes efter dansk rets almindelige regler om forældelse af fordringer. 

 

11. Klagevejledning 

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem medlemmet og Lægernes Pension om forsikringen, og fornyet henvendelse 

til Lægernes Pensions klageansvarlige eller bestyrelse ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan medlemmet klage til: 

 

Ankenævnet for Forsikring  

Anker Heegaards Gade 2  

1572 København V 

Tlf.: 33 15 89 00 

 

Medlemmet skal klage online og betale et klagegebyr (kr. 200) (2020). Vejledning findes på adressen: http://ankeforsik-

ring.dk/klageguide/Sider/klageguide.aspx  

 

Hvis medlemmet ikke er tilfreds med ankenævnets afgørelse, har han eller hun stadig ret til senere at gå til domstolene 

med sin sag.  

 

Medlemmet kan også gå direkte til domstolene med sin sag. 

  

http://ankeforsikring.dk/klageguide/Sider/klageguide.aspx
http://ankeforsikring.dk/klageguide/Sider/klageguide.aspx
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FORTRYDELSESRET 

 

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens § 34i.  

 

Fortrydelsesfristen  

Fortrydelsesfristen er 30 dage. 

 

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. 

 

Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir eller e-mail) har fået nærværende 

oplysning om fortrydelsesretten. 

 

Hvis du fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. - i en måned med 31 dage - og også har fået 

oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber pa en helligdag, lørdag, 

grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. 

 

Hvordan fortryder du? 

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Lægernes Pension om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil 

give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller e-mail - skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. 

Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brev et anbefalet og opbevare postkvitte-

ringen. 

 

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal sendes til: 

 

medlem@lpb.dk  

 

eller til  

 

Lægernes Pension  

Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg 

(CVR-nr. 24260402) 

 

 

 

mailto:medlem@lpb.dk

