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Livslang indtægt til børn 
 

 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: AP Pension Livforsikringsaktieselskab   FT-nr. : 63010    Produkt : Livslang indtægt til børn 
 Danmark 
 

Dette dokument udgør alene en del af de prækontraktuelle oplysninger, hvor visse generelle og overordnede forhold om typen 
af forsikring er beskrevet. Dokumentet skal ses i sammenhæng med de øvrige oplysninger, der modtages i forbindelse med 
indgåelsen af forsikringsaftalen, herunder forsikringsbetingelser og pensionsoversigt/ forsikringsbevis. Det er således altid din 
egen specifikke aftale, herunder din pensionsoversigt/ forsikringsbevis og forsikringsbetingelser, der beskriver dine rettigheder – 
ikke dette dokument.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Livslang Pension udbetales som en løbende forsikringsydelse, hvis forsikredes (hvis helbred er forsikret) erhvervsevne i 
forsikringstiden nedsættes i dækningsberettiget grad pga. sygdom eller ulykke.  

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

 Livslang indtægt giver ret til udbetaling til 
den forsikrede, efter forsikrede fylder 18 år, 
hvis forsikredes erhvervsevne af 
helbredsmæssige årsager er nedsat varigt 
med 1/2 respektive 2/3, inden måneden 
forsikrede fylder 18 år.  

 Er nedsættelsen af erhvervsevnen 
mellem1/2 og 2/3, sker der1/2 udbetaling, 
hvorimod en nedsættelse på 2/3 eller mere 
giver ret til fuld udbetaling. 

 
Forsikringssummen fremgår af 
forsikringsbeviset. 

 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

 Tab af erhvervsevne der skyldes 
medfødte lidelser og følger heraf eller 
efter sygdomme, der er opstået i og 
omkring fødselstidspunktet. 

 Tab af erhvervsevne som følge af 
sygdom eller ulykke, der rammer 
forsikrede, inden forsikrede er fyldt ét år, 
medmindre det lægeligt kan godtgøres, 
at skaden ikke skyldes en medfødt 
lidelse opstået i eller omkring 
fødselstidspunktet. 

 Tab af erhvervsevne som følge af 
handlinger som er forårsaget ved 
forsætlig eller grov uagtsomhed, 
herunder selvmord.  

 Tab af erhvervsevne som følge af 
afhængighed og misbrug af medicin, 
rusmidler, ludomani etc. samt kriminelle 
handlinger. 

 Tab af erhvervsevne som følge af 
deltagelse i slagsmål fra det fyldte 15. år. 

 Tab af erhvervsevne som følge af rejser 
til og ophold i farlige områder uden for 
Danmark, herunder hvor der er krig eller 
epidemier. 

 Tab af erhvervsevne som følge af farlig 
sport eller ekspeditioner til farlige 
områder. 

 Tab af erhvervsevne som følge af 
udløsning af atomenergi eller radioaktive 
kræfter samt jordskælv. 

 Tab af erhvervsevne som følge af 
krigsdeltagelse, deltagelse i eller 
bekæmpelse af oprør eller andre 
borgerlige uroligheder. 

 Tab af erhvervsevne der ikke er anmeldt 
inden 6 måneder efter 
forsikringsdækningens ophør. 

 Genvindes erhvervsevnen i en grad, så 
forudsætningerne for udbetalingen ikke 
længere er til stede, nedsættes 
udbetalingen eller bortfalder helt. Ved 
bortfald har forsikrede ikke efterfølgende 
krav på udbetaling.  
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Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Alle lægelige anvisninger i relation til 
den dækningsberettigede sygdom skal 
følges for at være berettiget til 
udbetaling. 

! Urigtige og ufuldstændige oplysninger 
kan medføre, at dækningen ændres 
eller helt bortfalder.  

 

 

Hvor er jeg dækket? 

 I Europa, Færøerne og Grønland. Midlertidigt ophold på indtil 6 måneder i resten af verden, medmindre andet er 
aftalt. 

 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Forsikringen forudsætter, at du opretholder en konto i det pengeinstitut, som du opretter denne forsikring igennem. 

- Anmeldelse af en skade, skal ske hurtigst muligt. 

- Dokumentere at der er tale om en dækningsberettiget skade. 

- En tabsbegrænsningspligt; alle lægelige anvisninger i relation til den dækningsberettigede sygdom skal følges. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Præmien betales som aftalt med AP Pension via en konto i ovennævnte pengeinstitut. Præmien betales ved påkrav. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Dækningen oprettes den 1. i den måned – som man har begæret dækningen oprettet. Forudsætningen er, at AP Pension 
antager forsikringen.  

Dækningen bortfalder: 

- senest ved udgangen den kalendermåned, hvor forsikrede fylder 18 år.  

- ved næstkommende præmieforfald, hvis forsikringstagers (ejeren af dækningen) konto i pengeinstituttet udgår. 

- hvis AP Pension opsiger dækningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.  

- hvis præmien ikke betales. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 

 


