Forsikring ved tab af erhvervsevne

Med en forsikring ved tab af erhvervsevne i
Danica Pension kan du sikre dig og din familie
økonomisk, hvis du bliver syg eller ramt af en
ulykke og dermed er ude af stand til at arbejde i
en periode eller permanent.
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Du kan vælge mellem forskellige en:
 Tab af erhvervsevne forsikring
 Invalidesum
Hvem kan oprette forsikringerne?
Du kan – afhængigt af dit erhverv – oprette
disse forsikringer i Danica Pension, hvis du har
et arbejde, er under 55 år og kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.
For at oprette en Tab af erhvervsevne forsikring skal du have en pensionsopsparing i
Danica Pension, hvor du indbetaler det samme
beløb, som du betaler for din forsikring. Du kan
oprette forsikringen med en karensperiode på
3, 6 eller 12 måneder.
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Du kan – afhængigt af dit erhverv –oprette en
Tab af erhvervsevne forsikring på op til 80
procent af din løn.

Tab af erhvervsevne forsikring
Du kan vælge imellem to forsikringer:
 Forsikring med dækning ved 2/3 tab af
erhvervsevne.
 Forsikring med dækning ved 1/2 tab af
erhvervsevne.
Hvis du får brug for din forsikring
Du kan få udbetalt din Tab af erhvervsevne
forsikring både ved midlertidig og varig uarbejdsdygtighed.
Bliver din generelle erhvervsevne sat ned, udbetaler vi maksimalt op til den årlige dækning. Udbetaling sker efter en karenstid på enten 3, 6
eller 12 måneder – alt efter, hvad du har valgt.
På næste side kan du læse, hvordan Danica
Pension beregner nøjagtigt, hvor meget du kan
få udbetalt. Forsikringen skal sikre dig, hvis du
mister din erhvervsevne og går ned i indtægt. Du
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får derfor ingen udbetaling fra forsikringen, hvis
du har samme indtjening som hidtil, når karensperioden ophører.
Dækning ved 2/3 tab af erhvervsevne
For at være berettiget til fritagelse for indbetaling og udbetaling fra din Tab af erhvervsevne forsikring, skal din generelle erhvervsevne skal være sat ned med mindst 2/3. Er din
erhvervsevne sat ned med mellem 1/2 og 2/3,
vil du få udbetalt halvdelen af det månedlige
beløb.
Dækning ved 1/2 tab af erhvervsevne
For at være berettiget til fritagelse for indbetaling og fuld udbetaling skal din generelle erhvervsevne skal være nedsat med mindst 1/2.
Vurdering af din erhvervsevne
Danica Pension vurderer, hvor meget din erhvervsevne er sat ned under hensyn til dine
helbredsmæssige forhold ud fra en ren lægelig
vurdering.
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Når de vurderer, hvor meget din erhvervsevne
er sat ned, betragter de ikke offentlige ydelser
og tilskud, der er direkte eller indirekte led i en
beskæftigelsesordning – herunder fleksjob –
som en indtægt.
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Disse ydelser og tilskud indgår dog i beregningen af udbetalingens størrelse, se næste afsnit.
Beregning af din udbetaling
Udbetaling ved tab af erhvervsevne udgør
forskellen mellem din hidtidige indtjening og
den offentlige ydelse samt en eventuel
arbejdsindtægt. Du kan maksimalt få udbetalt
den dækning, du har valgt. Dette gælder ved
eksempelvis sygedagpenge, fleksjob og
førtidspension.

I begge forløb får du udbetalt en ressourceforløbsydelse fra det offentlige, hvor udbetalingen af
din forsikring bliver modregnet krone til krone.
Kommer du i et jobafklarings- eller ressourceforløb, forhøjer vi udbetalingen fra din Tab af
Erhvervsevne forsikring med et beløb, der svarer
til det, som forsørgere kan få udbetalt fra det
offentlige i ressourceforløbsydelse om året
(186.564 kroner i 2021). Det gælder så længe,
det offentlige foretager en fuld modregning krone
til krone af en eventuel udbetaling fra os.

Du har kun ret til udbetaling ved tab af
erhvervsevne, hvis den samlede udbetaling for os
inklusiv forhøjelsen er højere end den
ressourceforløbsydelse, du kan få fra det offentlige.
Det er også et krav, at du betaler til forsikringen på
din første sygedag.

Fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse)
Du er berettiget til fritagelse for indbetaling,
hvis din erhvervsevne er sat ned med 2/3 eller
mere, når du får fulde sygedagpenge, fleksjob
eller fuld løn.

Hvis du kommer i et jobafklarings- eller
ressourceforløb
Det sociale sikkerhedsnet er gennem en række
reformer ændret markant. Blandt andet er der
indført en ny indsatstype, et såkaldt ressourceforløb, der skal udvikle en mulig arbejdsevne.

Fradrag og skat
Betalingen for forsikringen er fuldt fradragsberettiget i din personlige indkomst, og
eventuelle udbetalinger fra forsikringen beskattes som personlig indkomst, men du skal
ikke betale arbejdsmarkedsbidrag.

Desuden er sygedagpengeperioden forkortet i en
række situationer og afløst af et jobafklaringsforløb.
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FIGUR:
Figuren viser dækningerne for en enlig uden børn,
løn 400.000 kr. om året og dækning ved tab af
erhvervsevne på 50%.
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Invalidesum
Opretter du en Invalidesum, kan du få udbetalt
et engangsbeløb, hvis du er i live et år efter, at
Danica Pension har konstateret, at din erhvervsevne varigt er sat ned med mindst 2/3.
Du kan kun oprette forsikringen, hvis du har en
livsforsikring i Danske Bank på mindst samme
størrelse.
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Du har ikke skattefradrag for betalingen og
skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingen.
Yderligere forsikring?
Er du under 50 år, kan du oprette supplerende
forsikring i form af Gruppeforsikringer. Du kan
læse mere herom i faktasiderne ”Gruppeforsikring, Privat” og ”Gruppeinvaliderente”.
Oplysning om provision
Banken modtager provision fra Danica
Pension.
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