Dødsfaldsdækning
- livsforsikring – børnerente - krydslivforsikring

Med en dødsfaldsdækning i Danica Pension
kan du sikre din familie økonomisk, hvis du dør.
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Du kan vælge mellem forskellige typer
dødsfaldsdækning:
 Livsforsikring med engangsudbetaling eller
løbende udbetalinger (rateforsikring)
 Børnerente, der kan sikre dine børn en
løbende udbetaling
 Krydslivsforsikring, der er specielt velegnet,
hvis du lever papirløst, eller hvis du ønsker
dødsfaldsdækningen udbetalt ved din
partners eller kompagnons død.

Prisen afhænger af forsikringens størrelse, og
hvor lang tid du ønsker at være forsikret samt
din alder, køn og helbred.
Hvis du dør, inden forsikringen udløber, bliver
den udbetalt til den eller de personer, du har
indsat som begunstiget. Du kan læse mere om
begunstigelse i faktasiden ”Begunstigelse”.
Livsforsikring med engangsudbetaling
På en livsforsikring med engangsudbetaling
har du ikke skattefradrag for betalingen, så
der skal derfor ikke betales afgift af en eventuel
udbetaling.

Hvem kan oprette dødsfaldsdækninger
Du kan tegne en dødsfaldsdækning, hvis du kan
give tilfredsstillende helbredsoplysninger.
Ønsker du fradrag for betalingen, må du ikke
være fyldt 75 år. Du vælger selv, hvor stor
udbetalingen skal være, og hvor længe du
ønsker at være forsikret.

Livsforsikring med løbende udbetalinger
(rateforsikring)
På en livsforsikring med løbende udbetalinger
(rateforsikring) får du på skattefradrag for
betalingen din personlige indkomst - også i
topskatten.

Hvis Danica Pensions samlede risiko er større
end 6 millioner kroner i tilfælde af en kundes
død, gælder der særlige regler.

Hvis rateforsikringen ved død udbetales til din
ægtefælle, samlever, registrerede partner,
tidligere ægtefælle, tidligere registrerede
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partner og børn/stedbørn under 24 år, kan de
vælge enten at få rateforsikringen udbetalt
løbende som skattepligtig personlig indkomst i
den aftalte periode på fx mindst 10 år eller at
få hele forsikringssummen udbetalt som et
engangsbeløb efter 40 procents afgift.
Alle andre begunstigede - herunder børn over
24 år - vil få forsikringssummen udbetalt som
et engangsbeløb, mod en afgift på 40 procent.
Børnerente - specielt til dine børn
Børnerente kommer til udbetaling til dit
barn/dine børn, hvis du dør, inden forsikringsperioden er udløbet. Forsikringen udløber
senest ved barnets fyldte 24. år.
Udbetalingen sker løbende til barnet/børnene.
Du har fradrag for betalingen i din personlige
indkomst - også i topskatten, mens forsikringen ved udbetaling bliver beskattet som
personlig indkomst hos barnet/børnene.
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Krydslivsforsikring - forsikring på en anden
persons liv
Med en krydslivsforsikring i Danica Pension
kan du og din samlever sikre hinanden i
tilfælde af dødsfald.
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Forsikringen kan også benyttes, hvis f.eks.
flere ejer en virksomhed og ønsker at sikre
hinanden.
En krydslivsforsikring tegnes på baggrund af
din partners, kompagnons eller samlevers
helbredsoplysninger, men det er dig, der
betaler for forsikringen. Hvis den forsikrede
person dør, inden forsikringen udløber, bliver
forsikringssummen udbetalt direkte til dig,
uden at der skal betales boafgift.
Du kan ikke få skatte-fradrag for betalingen og
skal ikke betales skat af udbetalingen.
Hvornår udbetales en dødsfaldsdækning?
Dødsfaldsdækningen udbetales, hvis den
forsikrede person dør, inden forsikringen
udløber. Forsikringen udbetales uanset, om
personen dør ved sygdom eller ulykke.
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Anmeldelse om dødsfald skal ske til Danica
Pension/www.danicapension.dk..

ede skal anfægtes inden et år efter dødsfaldet.

Fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse)
Du kan vælge at tegne dødsfaldsdækninger
med fritagelse for indbetaling. Det betyder, at
du ikke længere skal betale for at opretholde
forsikringen, hvis erhvervsevne på den
forsikrede person bliver nedsat med mindst
2/3 af sin erhvervsevne. Denne fritagelse for
indbetaling træder i kraft, når erhvervsevnen
har været nedsat i tre måneder.

Er forsikringen tegnet som krydslivsforsikring
kan den afdødes eventuelle tvangsarvinger
ikke kunne gøre indsigelser mod, at forsikringssummen udbetales til dig, da du har købt og
betalt livsforsikringen.

Yderligere forsikring?
Hvis du er under 50 år og kunde i Danske Bank
kan du tegne supplerende dødsfaldsdækning
som Gruppeforsikring, Privat. Du kan læse
mere om betingelser for at oprette denne på
faktasiden ”Gruppeforsikring, Privat”.

Der skal betales boafgift af udbetalingen af en
dødsfaldsdækning efter gældende regler.
Udbetaling fra en krydslivsforsikring er dog
fritaget for boafgift.
Du kan læse mere om anfægtelse og boafgift
på faktasiden ”Begunstigelse”.
Oplysning om provision
Banken modtager provision fra Danica
Pension.

Det med småt!
Den begunstigede på forsikringen kan anfægtes af en ægtefælle eller en livsarving.
Det gælder også, selvom den begunstigede
er tvangsarving, og selvom begunstigelsen er
uigenkaldelig. Udbetalingen til den begunstigSide 2 af 2
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