Gruppeinvaliderente

Hvad er en Gruppeinvaliderente?
Med en Gruppeinvaliderente i Danica Pension
kan du sikre dig og din familie økonomisk, hvis
du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og
mister din erhvervsevne.
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Du kan vælge at sikre dig og din familie en
udbetaling på 109.500 eller 237.500 kroner
om året (2019).

Hvem kan oprette en Gruppeinvaliderente?
Du kan oprette en Gruppeinvaliderente, hvis du
 har fast bopæl i Danmark eller er dansk
statsborger med bopæl i Sverige eller
Tyskland
 er mellem 18 og 50 år
 kan give tilfredsstillende
helbredsoplysninger
Du må dog ikke være beskæftiget i et erhverv
med særlig risiko for at miste erhvervsevnen.
Udbetalingen, du vælger, må ikke overstige 80
% af din løn.

Hvad koster forsikringen?
I skemaet kan du se de to beløb, du kan vælge
at få udbetalt fra din Gruppeinvaliderente,
samt prisen for forsikringen.
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Maksimal udbetaling om året i 2019 (i kr.)
Grunddækning

109.500

Udvidet dækning 237.500

Bliver din generelle erhvervsevne sat ned med
mellem 1/2 og 2/3, kan du få udbetalt op til
halvdelen af den årlige dækning.

Pris om året efter bonus i 2019 (i kr.)
Fareklasse A/B
Fareklasse C

7.060
10.560

Fareklasse A/B
Fareklasse C

15.310
22.900

Prisen bliver reguleret hvert år, og den
trækkes automatisk fra din konto eller
pensionsordning i Danske Bank.
Eventuel bonus på forsikringen bruges til at
reducere fremtidige betalinger.

Fradrag og skat
Du har fradrag for betalingen til
Gruppeinvaliderenten i din personlige
indkomst. Betaler du via en pensionsordning i
Danske Bank, sker der kun fradrag for de
indbetalinger, du laver til din pensionsordning.
Hvis du får brug for forsikringen
Får du brug for din forsikring, kan du anmelde
din sygdom eller ulykke på danicapension.dk.
Hvis din generelle erhvervsevne bliver sat ned
med 2/3 eller mere, kan du få udbetalt et beløb
op til den årlige dækning, du har valgt
(Grunddækning/Udvidet dækning).
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Udbetaling sker efter en karenstid på 3
måneder. De løbende udbetalinger beskattes
som personlig indkomst.
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
får derfor ingen udbetaling fra forsikringen, hvis
du har samme indtjening som hidtil, når
karensperioden ophører.

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.
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.
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Beregning af din udbetaling
Hvis du får løn, sygedagpenge, anden offentlig
ydelse eller tilskud som led i en
beskæftigelsesordning som for eksempel
fleksjob, vil udbetalingen ved tab af
erhvervsevne være forskellen mellem din
hidtidige indtjening og den nuværende samlede
indtjening. Du kan maksimalt få udbetalt den
dækning, du har valgt.

I begge forløb får du udbetalt en
ressourceforløbsydelse fra det offentlige, hvor
udbetalingen af din Gruppeinvaliderente bliver
modregnet krone til krone.

FIGUR:
Figuren viser dækningerne for en enlig uden
børn, løn 400.000 kr. om året og dækning ved
tab af erhvervsevne på 50%.

Kommer du i et jobafklarings- eller
ressourceforløb, forhøjer vi udbetalingen fra
din Gruppeinvaliderente med et beløb, der
svarer til det, som forsørgere kan få udbetalt
fra det offentlige i ressourceforløbsydelse om
året 182.160 kroner i 2019. 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.

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.

Din udbetaling stopper
Forsikringen varer, indtil udgangen af det år,
hvor du fylder 60 år. Derefter ophører den.

Desuden er sygedagpengeperioden forkortet i
en række situationer og afløst af et
jobafklaringsforløb.
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Fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse)
Hvis din generelle erhvervsevne bliver sat ned
med 2/3 eller mere, er du fritaget for at betale
til din Gruppeinvaliderente. Dette gælder også
selvom du får sygedagpenge, er i fleksjob eller
får fuld løn under sygdom.

Får du udbetalt din forsikring, kan dine
udbetalinger også stoppe, hvis du på et
tidspunkt ikke længere opfylder betingelserne
for fortsat udbetaling.
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Yderligere forsikring?
Ønsker du at sikre dig og din familie en højere
udbetaling, hvis du mister din erhvervsevne,
end ved Gruppeinvaliderente, kan du oprette
supplerende forsikring i Danica Pension.
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Oplysning om provision
Danske Bank modtager provision fra Danica
Pension.
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