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Beskyt familiens 
økonomi, hvis du 
dør eller bliver for 
syg til at arbejde



Hvordan får din familie 
fortsat råd til hverdagen, 
hvis der sker dig noget  
alvorligt?

Børn, bolig og budget. Når du 
står midt i livet, har du et stort 
ansvar. Hvis du pludselig dør  
eller bliver ramt af en alvorlig 
ulykke, kan fremtiden se barsk 
ud for din familie. Også 
økonomisk.

Du kan tage hånd om familiens 
økonomi, før det er for sent,  
og uden at det koster dig dyrt. 
 
Med en Livsforsikring giver du 
dine nærmeste en udbetaling, 
hvis du dør. Og du kan desuden 
vælge selv at få penge udbetalt, 
hvis du bliver så syg eller inva-
lid, at du aldrig mere kan arbej-
de. 

Produktet kort fortalt
Hvis du dør, får dine nærmeste en udbetaling.

Du kan desuden sørge for, at du selv får en  
udbetaling, hvis du på grund af sygdom eller ulykke 
aldrig mere kan arbejde.

Hvis du dog indgår en aftale om, at forsikringen 
skal ligge til sikkerhed for et lån eller en kredit, 
anvendes udbetalinger fra forsikringen først til at 
indfri restgælden i pengeinstituttet.

Hele beløbet bliver udbetalt på én gang. 

Forsikringen gælder, indtil du er fyldt 67 år. 

Sådan vælger du tryghed
Det er nemt og enkelt. Du besvarer blot nogle 
spørgsmål om dit helbred. Resten klarer vi i  
pengeinstituttet.

Du kan købe forsikringen, hvis du er under 60 år 
og kunde i pengeinstituttet. 

Og du skal ikke være bekymret for at være uden 
tryghed, mens du venter på at modtage din aftale. 
Hvis du lever op til kravene, gælder forsikringen fra 
den dato, du ønsker. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at spørge din 
rådgiver. 

På gensyn!

Forsikringsbetingelserne beskriver, hvornår og hvordan du er dækket.

DIT ERHVERV

EKSEMPLER PÅ UDBETALING OG PRIS

ENGANGSBELØB,
HVIS DU DØR

ENGANGSBELØB, HVIS
DU BLIVER INVALID PRIS PR. ÅR

Du kan vælge op til otte moduler af 260.000,00 kr. (dødsfald) og op til 
fem moduler af 175.000,00 kr. (invaliditet). Ved valg af flere moduler 
stiger prisen tilsvarende. Beløbene gælder i 2018. Hør din rådgiver, 
hvis du vil vide, om dit erhverv er at betragte som en normal risiko. Hvis du 
har en pensionskonto, kan du vælge at få skattefradrag for forsikringens 
pris. Udbetalingen beskattes, hvis du har fået fradrag for prisen – ellers er 
den skattefri.

NORMAL RISIKO 
FOR DØDSFALD 
INDEN PENSION-
ERING

NORMAL RISIKO 
FOR DØDSFALD 
INDEN PENSION-
ERING

HØJERE RISIKO 
FOR DØDSFALD 
INDEN PENSION-
ERING

HØJERE RISIKO 
FOR DØDSFALD 
INDEN PENSION-
ERING

Nej 506,00 kr

175.000,00 kr 1.175,00 kr

260.000,00 kr Nej 1.530,00 kr

260.000,00 kr 175.000,00 kr 2.339,00 kr

260.000,00 kr

260.000,00 kr



I samarbejde med:


