ERHVERVSUDYGTIGHEDSFORSIKRING
Aftalen er etableret mellem Lægernes Pension og AP Pension med virkning fra 1. januar 1996.
Ud over de almindelige forsikringsbetingelser, som er vedlagt, gælder følgende:
1.1
Deltagelse i ordningen forudsætter medlemsskab af Lægernes Pension.
1.2
Der kan maksimalt tegnes 10 moduler a 77.100 kr. (2017). Et af modulerne kan erstattes af et
modul, der dækker den maksimale årlige indbetaling til ratepension. I 2017 udgør beløbet
53.500kr.
1.3
Tegningen kræver afgivelse af helbredsoplysninger. Ved 1-2 moduler skal der afleveres
helbredserklæring og ved 3-10 moduler en helbredsattest og helbredserklæring. Ved tegning af
10 moduler, skal der endvidere afleveres supplerende blodprøver samt EKG. Udgifterne hertil
afholdes af AP Pension.
1.4
Summen af den årlige invalideydelse fra Lægernes Pension og ydelsen fra
erhvervsudygtighedsforsikringen kan på intet tidspunkt overstige 90 % af den indkomst, som
lægen har som følge af sit virke som læge. For praktiserende læger tages der udgangspunkt i
”Resultat før afskrivninger” i lægens resultatopgørelse; under forudsætning af at alle
omkostninger, der bortfalder ved ophør af lægens praksis, indgår. Ved vurderingen af
indkomsten kan indgå op til 3 års skatteopgørelser.
1.5
AP Pension forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for indkomstforholdene ved
indtrædelse af forsikringsbegivenhed.
1.6
Dækningen ophører senest den første i måneden efter det fyldte 60. år.
1.7
Antagelse til forsikringen skal ske inden det fyldte 50. år.
1.8
Præmien betales årligt forud med hovedforfald 1. januar.
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1.9
Dækningen bortfalder, hvis præmien ikke er betalt inden udgangen af februar måned.
Dækningen reetableres, hvis præmien indgår inden 1. april, dog tidligst fra
betalingstidspunktet.
1.10
Præmien er fradragsberettiget i den personlige indkomst.
1.11
Udbetalingerne er indkomstskattepligtige.
1.12
Er forsikringen tegnet på skærpede vilkår eller med forhøjet præmie, skal medlemmet selv
tage initiativ til at få tilvejebragt de helbredsoplysninger, der er nødvendige ved en eventuel
senere revurdering af antagelsesvilkårene. Medlemmet skal selv betale udgifterne hertil.
1.13
Ydelser i form af midlertidig sygehjælp eller lignende fra fonde relateret til de faglige
organisationer, f.eks. Administrationsudvalget under Praktiserende Lægers Organisation og
Foreningen af Speciallægers Fond, kan ikke bevirke reduktion i udbetalinger fra
erhvervsudygtighedsforsikringen.
1.14
Forsikringen kan af medlemmet opsiges med 1 måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli
og 1. oktober. Der vil blive refunderet for meget betalt præmie.
1.15
AP Pension forestår indberetningen af præmieindbetaling til skattemyndighederne.
1.16
Lægernes Pension administrerer tilmelding til ordningen og præmieopkrævning. I henhold til
samarbejdsaftalen mellem AP Pension og Lægernes Pension modtager Lægernes Pension
porteføljeprovision for administration af bestanden af forsikringsordninger. De kan få nærmere
oplysning herom ved henvendelse til Lægernes Pension på tlf. 33 12 21 41.
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