
Erhvervslivsforsikring

Sørg for, at din
virksomhed kan 
overleve, selvom
du dør
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En lille virksomhed kan 
ende i økonomisk kaos, 
hvis ejeren dør. Hvordan 
har du beskyttet din
forretning?

Pludselig død kan ramme en 
lille virksomhed hårdt. Sammen 
med vigtig knowhow og værdi- 
fulde relationer kan hele det 
økonomiske fundament blive 
revet væk, hvis en ejer eller 
nøglemedarbejder dør. 

En Erhvervslivsforsikring er for 
dig, der er selvstændig erhvervs- 
drivende og gerne vil sikre din 
virksomhed økonomisk.

Hvis du – eller den nøglemed-
arbejder, du forsikrer – dør, får 
virksomheden, din kompagnon 
eller dine nærmeste en ud-
betaling. På den måde kan 
virksomheden leve videre.
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Forsikringsbetingelserne beskriver, hvornår og hvordan  
forsikringen dækker.

Beløbene gælder i 2018. Udbetalingen er en skattefri engangsud -
betaling.

Produktet kort fortalt
Du kan forsikre dig selv, så din kompagnon eller 
dine nærmeste får en udbetaling, hvis du dør.

Du kan forsikre en nøglemedarbejder, så din virk-
somhed får en udbetaling, hvis medarbejderen dør. 

Når gæld i pengeinstituttet er betalt, bliver resten 
af forsikringen udbetalt på én gang.

Forsikringen gælder, indtil den, der er forsikret, 
er fyldt 67 år. 
 

Sådan vælger du tryghed
Det er nemt og enkelt. Du udfylder blot en 
helbreds erklæring, og resten klarer vi i penge- 
instituttet. Hvis du ønsker en forsikring med høj 
udbetaling, skal din – eller din medarbejders – 
læge dog også udfylde en attest.

Du kan købe forsikringen, hvis den, der skal  
forsikres, er under 60 år, og du eller din  
virksomhed er kunde i pengeinstituttet. 

Og du skal ikke være bekymret for at være uden 
tryghed, mens du venter på at modtage din aftale. 
Hvis alle krav er overholdt, gælder forsikringen fra 
den dato, du ønsker. 

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

På gensyn!



I samarbejde med:


